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Upraveno po projednání

     

11. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 23.05.2017

Bod pořadu jednání: 2.

Název : Zpracování konceptu řešení vnitřního dopravce

Důvod předložení: Žádost předkladatele

Zpracoval: Mgr. Leoš Teufl
vedoucí oddělení dozoru a legislativy

Projednal: Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

Předkládá: Martin Půta
hejtman

K jednání přizván:      
     

Návrh na usnesení:

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do 
společnosti ČSAD Liberec, a.s.“, a to účastníku NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, 
Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00, IČO: 48117013, za nabídkovou cenu 200.000 Kč bez DPH, 
242.000 Kč včetně DPH

s c h v a l u j e

1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných 
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání 
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. 
odst. 5,

2. Smlouvu č. OLP/1748/2017 mezi Libereckým krajem a společností NEXIA AP a.s., se 
sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00, IČO: 48117013, jejímž 
předmětem je posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD 
Liberec, a.s.

a  u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.

Termín: 06. 06. 2017
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Na základě nabídky společnosti ČSAD Liberec a.s. bylo vedením kraje rozhodnuto zadat 
zpracování podrobnější studie posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti 
ČSAD Liberec, a.s.  nejen s ohledem na otázky právní, ale i daňové, účetní a další. 

Oslovena byla společnost Nexia AP a.s., která je auditorskou společnost zapsaná do seznamu 
vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem osvědčení č. 096. Nexia AP a.s. 
patří mezi renomované a respektované subjekty v oblasti auditorských, účetních a 
poradenských služeb a spolupracovala v roce 2016 na ocenění Nemocnice s poliklinikou  
Česká Lípa a.s. při jednání s městem Česká Lípa o prodeji části společnosti a dále zpracovala 
v roce 2017 pro kraj „Koncept vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických 
zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje“ 

Zadání, cenové podmínky a termín výstupů jsou popsány ve smlouvě, jenž je přílohou tohoto 
materiálu. Návrh smlouvy byl zpracován přímo společností Nexia AP a.s.

Radě Libereckého kraje je předloženo ke schválení přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD 
Liberec, a.s.“ s výjimkou z postupu dle Směrnice RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek 
(dále jen Směrnice RK).

Název VZMR: Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, 
a.s.

Předmět VZMR: poradenské služby spočívající v posouzení možnosti kapitálového vstupu 
LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.  

Předpokládaná hodnota VZMR: 200.000,- bez DPH

Financování VZMR: rozpočet kraje

Termín plnění VZMR:   5 týdnů od podpisu smlouvy        

Druh výběrového řízení: VZMR na služby – přímé zadání

Dodavatel: Nexia AP a.s.,

Důvod přímého zadání: Rozhodnutí vedení kraje

Postup dle Směrnice RK:
Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky by bylo možné postupovat dle části B, čl. 2. 
směrnice RK - (služby - předpokládaná hodnota je nižší než 500.000,00 Kč bez DPH), kdy 
zadavatele zastupují a všechny úkony zadavatele vykonávají vedoucí odborů krajského úřadu, 
V souladu s tímto článkem by měli písemnou výzvu obdržet minimálně 3 dodavatelé, ale 
vzhledem k výše uvedenému byl zvolen možný postup přímého zadání zakázky 1 dodavateli. 
Tento postup Směrnice RK umožňuje. 

Veřejná zakázka malého rozsahu nebude uveřejněna na profilu zadavatele.

Přílohy:
002_P01_ Smlouva o dílo č. OLP/1748/2017


