DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro nákup tabletů pro
projekt interaktivní výuky na 1 a 14. ZŠ.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
V současné době se v ČR rozbíhá Pilotní projekt Flexibook 1:1 (jde o výuku
s využitím interaktivních učebnic a tabletů). 1. a 14. ZŠ Plzeň měly zájem se projektu
aktivně účastnit. Tyto školy, nebyly však pro velký zájem škol z celé republiky
vybrány. SITMP se podařilo s autorem projektu (nakladatelství Fraus), vyjednat
zapojení těchto dvou škol (vždy jedna třída) s podmínkou zajištění potřebné techniky
(tablety), ze strany města (SITMP).
SITMP má vybraného dodavatele (poptání 4 firem) s limitem plnění do 0,5 mil. Tento
limit by byl postačující pro běžné potřeby. Při zajištění techniky pro předmětný
pilotní projekt je limit nedostatečný.
Z důvodu zahájení výuky 1. 11. 2012 (tablety je potřeba dodat na školy před tímto
termínem – předání, zaškolení) a z důvodu termínu vyjednání zapojení dotčených škol
do projektu (1. 10. 2012) není možné realizovat standardní výběrové řízení (jedná se
v časové tísni)
Překročení limitu stanoveného zásadami (0,5 mil.) je ve výši 250 tis Kč.
I po překročení limitu o indikovaný objem zdrojů, zůstáváme pod zákonem
stanovenou hranicí pro vypsání veřejné zakázky (1 mil. Kč)
Žádost o výjimku byla projednána na jednání Výboru pro veřejné zakázky s kladným
doporučením pro udělení výjimky.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro nákup tabletů pro
projekt interaktivní výuky na 1 a 14. ZŠ.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Varianty nejsou navrhovány.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz. návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Hrazeno z rozpočtu SITMP pro rok 2012 – nežádá se o navýšení.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h zás tupc ů
Dle návrhu usnesení - ukládací část.
8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů,
kte rá s tímto návrhe m s ouvis í
RMP č. ze dne 17. 10. 2012
9. Závazky a pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10. Přílohy
1.
Zápis z jednání Výboru pro veřejné zakázky 3. 10. 2012

