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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Uzavření smlouvy se správcem stavby v rámci akce zajištění „Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody Plzeň“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012 a ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012 a
v souladu s výjimkou Ministerstva životního prostředí vydanou dne 20. 3. 2012 (č. j.
779/300/12, 17682/ENV/12 – příloha č. 1), Útvar koordinace evropských projektů p. o. začal
realizovat zadávací řízení na: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení;
supervizi; a na stavební práce. Podmínkou k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace, dle čl. 8 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Směrnice MŽP č. 3/2011 (pro
předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního
programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí
České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 [životní prostředí]), je
ukončené zadávací řízení na zhotovitele díla a dalších dodavatelských smluv, jež jsou
předmětem žádosti o přidělení dotace.
Dopisem ze dne 11. 12. 2012 byl žadateli, městu Plzni, sdělen výsledek jednání
Řídícího výboru OPŽP konaného dne 06. 02. 2012 pro 34. Výzvu, kterým je doporučení
projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“, akceptační číslo 12126311,
doporučení k přidělení dotace.
Zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení
bylo zahájeno na základě uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(ZVZ), dne 29. 03. 2012 (e. č.: 7202011011621). Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena. Celkem byly podány 4 nabídky, z nichž jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka sdružení „API-MMD“ (vedoucí sdružení: AP INVESTING, s. r. o. - IČO: 60712121;
člen sdružení: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.) [vybraný uchazeč] s nabídkovou cenou
25.246.000,- Kč bez DPH (30 547 660,- Kč vč. DPH).
Pro splnění podmínek poskytnutí dotace je nezbytné uzavřít výše uvedenou
dodavatelskou smlouvu s vybraným uchazečem.
3.

Předpokládaný cílový stav

Uzavření dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem, jež je jednou z podmínek
vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy o přidělení dotace vyplývající ze Směrnice
Ministerstva životního prostředí č. 3/2011.

4.

Navrhované varianty řešení
Uzavření dodavatelské smlouvy s vybraným uchazečem.

5.

Doporučená varianta řešení
Je navrhována pouze jedna varianta řešení dle návrhu usnesení.
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6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Již pro samotné podání žádosti bylo nutné zajistit finanční krytí podílu města na
realizaci projektu v předpokládané výši cca 300 mil. Kč bez DPH. Tato částka je účelově
blokována v rámci rozpočtu Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů schváleným
usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012 a do doby skutečného inkasa dotace na účet města
bude použita také na předfinancování projektu. Rozpočtovým opatření je z této blokace
uvolněna částka 2 mil. Kč na přípravné práce realizované před samotným zahájením stavby.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů
Viz. návrh usnesení bod č. IV.

8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 325 ze dne 17. 6. 2004, Priority vodohospodářských staveb města
Plzně
Usnesení ZPK č. 52 ze dne 22. 2. 2005, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje
Usnesení ZMP č. 428 ze dne 7. 9. 2006, Generel zásobování města Plzně pitnou vodou
Usnesení ZMP č. 116 ze dne 10. 4. 2008, Pověření ÚKEP přípravou podání žádosti o
dotaci na Úpravnu vody Plzeň
Usnesení RMP č. 1015 ze dne 2. 7. 2009, Navýšení ceny vodného
Usnesení ZMP č. 439 ze dne 1. 9. 2011, Strategické záměry rozvoje města
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 19. 1. 2012,
Usnesení RMP č. 81 ze dne 19. 1. 2012,
Usnesení ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012,
Usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012,
Usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.

10.

Přílohy
Příloha č. 1: Výjimka Ministerstva
17682/ENV/12

životního

prostředí,

č.

j.

779/300/12,

Příloha č. 2: Sdělení výsledku jednání Řídícího výboru OPŽP konaného dne 06. 02.
2012 pro 34. výzvu.
Příloha č. 3: Rozpočet FKD schválený usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.

