ZMP 07. 11. 2013 - ÚKEP/3
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika
Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby "Plzeňský vědecko technologický park III".

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě usnesení RMP č. 853 ze dne 16. 06. 2011, RMP č. 854 ze dne 16. 06.
2011, ZMP č. 306 ze dne 16. 06. 2011 a ZMP č. 307 ze dne 16. 06. 2011 bylo rozhodnuto
o podání žádosti o dotaci na výstavbu 3. etapy vědeckotechnického parku a na rozvoj 2. etapy
vědeckotechnického parku. Útvar koordinace evropských projektů p. o. byl pověřen
zajištěním realizace projektu.
Dne 26. 10. 2012 bylo vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na realizaci projektu
“Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“,
ze kterého vyplývá statutárnímu městu Plzeň přidělení dotace v celkové výši 78.613.000,- Kč.
Zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení
bylo zahájeno na základě uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „ZVZ“), dne 08. 02. 20132 (ev. č.: 345169), když tomuto uveřejnění předcházelo
uveřejnění oznámení předběžných informací dne 07. 12. 2012 (ev. č.: 240133) a následně
usnesení ZMP č. 4 ze dne 24. 01. 2013 schvalující odůvodnění předmětné veřejné zakázky dle
§ 156 ZVZ.
Dne 30. 05. 2013 rozhodl zadavatel, statutární města Plzeň, o výběru nejvhodnější
nabídky (společnost OHL ŽS, a.s., IČO 46342796) a současně o vyloučení o vyloučení
společnosti ROBSTAV stavby s.r.o. (IČO 27430774, dále jen „stěžovatel“) z další účasti
v zadávacím řízení v souladu s § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ, když stěžovatel neoprávněně
upravil uzamčený výkaz výměr a předložil tak neporovnatelnou nabídku. Následným
námitkám stěžovatele poté zadavatel nevyhověl rozhodnutím ze dne 20. 06. 2013. Stěžovatel
poté podal dne 28. 06. 2013 návrh na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů
zadavatele, a stejný den bylo i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)
toto řízení zahájeno (č. j.: ÚOHS-S410/2013/VZ-13190/2013/513/EDo). Dne 29. 07. 2013
vydal Úřad předběžné opatření, které ukládá zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím
řízení.
Usnesením Úřadu ze dne 17. 10. 2013 bylo předmětné správní řízení zastaveno
správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce
„Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park III“. V souladu s § 116 odst. 3 ZVZ
bude možné uzavřít smlouvu s uchazečem (OHL ŽS, a.s., IČO 46342796), jehož nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější, jakmile usnesení Úřadu nabude právní moci, tj. po uplynutí lhůty
v délce 15 dnů ode dne jeho doručení poslednímu z účastníků řízení.
3.

Předpokládaný cílový stav
Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby "Plzeňský vědecko technologický park III".

4.

Navrhované varianty řešení

Uzavřením smlouvy s uchazečem (OHL ŽS, a.s., IČO 46342796) podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce („Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park III“),
jehož nabídka byla vybrána dne 30. 05. 2013 jako nejvhodnější, jakmile usnesení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S410/2013/VZ-19545/2013/513/EDo ze dne 17. 10.
2013, kterým se zastavuje správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
v podlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko technologický park III“,
nabude právní moci
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5.

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

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Částka na realizaci projektu “Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku –
výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“ ve výši 126mil. Kč je účelově blokována v rámci
rozpočtu Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů schváleným usnesením ZMP
č. 387 ze dne 6. 09. 2012.
7.

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

8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 853 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení RMP č. 854 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení ZMP č. 306 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení ZMP č. 307 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení RMP č. 1031 ze dne 23. 8. 2012,
Usnesení ZMP č. 387 ze dne 06. 09. 2012,
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 24. 01. 2013.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.

10.

Přílohy
Příloha č. 1: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Příloha č. 2: Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se zastavuje
správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
v podlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Plzeňský vědecko
technologický park III“.

