ZMP 24. 04. 2014 – OI/1
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
Název problému a jeho charakteristika

1.

Odsouhlasení záměru zadat veřejnou zakázku „Památník generála Pattona“ výzvou
jedinému dodavateli postupem dle bodu 5.4 odst. 2 písm. a) bodu 3 „Zásad pro
zadávání veřejných zakázek“ schválené usnesením ZMP č. 11/2014 z 30. 1. 2014.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Důvodem této veřejné zakázky je stavba památníku generála Pattona, který je občany
Plzně vnímán jako hlavní aktér osvobození města.
Dodavatelem veřejné zakázky bude tým, který vyšel jako vítěz z veřejné jednokolové
výtvarné a architektonické soutěže, vyhlášené v květnu 2009 statutárním městem
Plzeň, prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. OI má záměr zadat
tuto veřejnou zakázku postupem dle bodu 5.4 odst. 2 písm. a) bodu 3 „Zásad pro
zadávání veřejných zakázek“ schválené usnesením ZMP č. 11/2014 z 30. 1. 2014.
Stavba bude realizována v koordinaci se stavbou SVSMP „Úprava JZ části sadového
okruhu historického jádra města Plzně – okolí divadla J. K. Tyla“. Obě stavby jsou
vzájemně provázané (inženýrské sítě).
Původně bylo záměrem OI MMP předložit usnesení do orgánů města v 03/2014. Před
termínem konání ZMP sdělil dodavatel veřejné zakázky na OI MMP, že tuzemský
subdodavatel ocelové konstrukce odmítl slíbenou dodávku oceli. Okamžitě byla
zahájena intenzivní jednání jak s jinými možnými zahraničními dodavateli ocelové
konstrukce, tak i s původním tuzemským dodavatelem. Tuzemský výrobce
přehodnotil svůj výrobní program a výsledkem jednání je definitivní příslib
tuzemského výrobce oceli o splnění subdodávky, a to i v původní nabídnuté ceně
z roku 2011.
Informace o výzvě jedinému dodavateli předložena do VZVZ dne 2. 4. 2014. Zápis
z VZVZ je k dispozici u předkladatele.
3.

Předpokládaný cílový stav

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Památník generála Pattona“ výzvou
jedinému dodavateli postupem dle bodu 5.4 odst. 2 písm. a) bodu 3 „Zásad pro
zadávání veřejných zakázek“ schválené usnesením ZMP č. 11/2014 z 30. 1. 2014.
4.

Navrhované varianty řešení

Nejsou.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz bod 2 tohoto návrhu usnesení.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Náklady na realizaci stavby „Památník generála Pattona“ budou hrazeny ze
schváleného rozpočtu OI MMP.
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7.

Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení - ukládací část.
8.

Dříve přijatá usnesení

RMP:

1547 ze dne 12. 11. 2009
1042 ze dne 10. 10. 2013
154 ze dne 27.2.2014

ZMP:

513 ze dne 10. 10. 2013
678 ze dne 12. 11. 2009

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.
10.

Přílohy

Příloha č. 1: usnesení RMP č. 1547 ze dne 12. 11. 2009
Příloha č. 2: usnesení RMP č. 1042 ze dne 10. 10. 2013
Příloha č. 3: usnesení RMP č. 154 ze dne 27.2.2014
Příloha č. 4: usnesení ZMP č. 513 ze dne 10. 10. 2013
Příloha č. 5: usnesení ZMP č. 678 ze dne 12. 11. 2009
Příloha č. 6: rozpočet OI MMP na rok 2014
Příloha č. 7: vizualizace
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