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VČc: Poskytnutí Dokumentace o zakázce „ěešení ýSPH u silnice I/35 – Liberec“
Pane Jakle,
na základČ Vaší žádosti ze dne 29.12.2015, doruþené statutárnímu mČstu Liberec dne 30.12.2015
pod þ.j. CJMML 237911/15, Vám podle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zasíláme informaci o výbČrovém Ĝízení na
zpracovatele veĜejné zakázky, tj. expertní posouzení vlivu zámČru druhého komunikaþního
napojení obchodnČ prĤmyslové zóny Liberec sever v místČ ýSPHM u silnice I/35.
Vámi požadované listiny (Oznámení o zahájení výbČrového Ĝízení, vþetnČ zadávací dokumentace
a pĜíloh, zápis o otevírání obálek, zápis o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výsledku
výbČrového Ĝízení) nelze poskytnout, a to z dĤvodu jejich faktické neexistence.
VeĜejná zakázka byla vypsána v souladu s §6 v návaznosti na §18 odst. 5 zákona þ. 137/2006
Sb., o veĜejných zakázkách v platném znČní. Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání se
Ĝídí SmČrnicí þ. 3 RM - Zadávání veĜejných zakázek statutárním mČstem Liberec. Podle výše její
pĜedpokládané hodnoty spadá do II. kategorie. Tato kategorie umožĖuje výjimku, a to pĜímé
zadání zakázky pouze za cenu v místČ a þase obvyklou. O výjimkách z užití ustanovení smČrnice
rozhoduje pĜíslušný þlen vedení mČsta po projednání v poradČ vedení.
Odbor hlavního architekta pĜedložil na poradu vedení žádost o udČlení výjimky ze smČrnice. Její
souþástí byla nabídka firmy DOPAS s.r.o. (doruþena dne 17.7.2015) na zpracování expertního
posouzení vlivu zámČru druhého komunikaþního napojení obchodnČ prĤmyslové zóny Liberec
sever v místČ ýSPHM u silnice I/35.
Porada vedení þ. 30 konaná 20.7.2015 souhlasila s udČlením výjimky ze SmČrnice rady a
následnČ námČstkynČ primátora Ing. Karolína Hrbková potvrdila písemnČ s výjimkou souhlas.
Na základČ udČlené výjimky byla s firmou DOPAS s.r.o. uzavĜena Smlouva o dílo na zpracování
expertního posouzení.
V reakci na Vaši Urgenci žádosti o poskytnutí informací ze dne 7.1.2016 (doruþeno SML dne
8.1.2016 pod CJMML 004567/16) uvádíme: Na žádost podle zákona þ. 106/1999 Sb.,
o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je podle §14 nutné odpovČdČt

[Y701]{ý.j. [701]}[X701]{Spis.zn. [30]}

str. 2

nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne pĜijetí žádosti, to v tomto pĜípadČ znamená nejpozdČji do
14.1.2016.
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