Zastupitelstvo města Plzně dne:

ÚKEP/3

07. 11. 2013

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

ze dne:

Ve věci: Uzavření smlouvy se
technologický park III"

zhotovitelem

07. 11. 2013
stavby

"Plzeňský

vědecko

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1)

předloženou důvodovou zprávu ve věci uzavření smlouvy se zhotovitelem
stavby "Plzeňský vědecko technologický park III";

2)

skutečnost, že dne 26. 10. 2012 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
ze kterého vyplývá statutárnímu městu Plzeň přidělení dotace v celkové výši
78.613.000,- Kč na realizaci projektu “Rozvoj Plzeňského vědecko
technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“;

3)

rozhodnutí zadavatele, statutárního města Plzeň, o výběru nejvhodnější
nabídky (společnost OHL ŽS, a.s., IČO 46342796) ze dne 30. 05. 2013;

4)

usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S410/2013/VZ19545/2013/513/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“.

II.

Schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby Plzeňského vědecko technologického
parku III s OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, Brno,
uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, za nabídkovou cenou ve
výši 59.890.000,- Kč bez DPH.
Smlouva o dílo bude uzavřena, 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.
III.

Ukládá

Radě města Plzně:
realizovat postup tohoto usnesení dle bodu II.
Termín: 30. 11. 2013

Zodpovídá:
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Mgr. Martin Baxa
Ing. Erich Beneš

Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa
primátor

Zprávu zpracoval dne:

Ing. Jan Vaněček
22. 10. 2013

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Erich Beneš
ředitel ÚKEP

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Martinem Baxou
primátorem
Martinem Zrzavecký
náměstkem primátora
Ing. Hanou Kuglerovou
ředitelkou EÚ

souhlasí

JUDr. Dominikem Tomáškem
vedoucím PRÁV

souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce:

Nepodléhá zveřejnění dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Projednáno v RMP:

dne: 07. 11. 2013
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