ZMP 12. 6. 2014 – KŘTÚ/12
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice
Terezie Brzkové v Plzni“, dle ustanovení § 156 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Vodárna Plzeň a.s. má v letošním plánu věcného plnění nájemného schválenu a
připravenu akci Obnova kanalizace ulice Terezie Brzkové, která měla být prováděna
koordinovaně a v souběhu s výše uváděnou rekonstrukcí. Vodárna Plzeň a.s. navrhla
sdružit prostředky, uzavřít se SVSMP smlouvu o sdružení a realizovat veřejnou
zakázku jako sdružení zadavatelů. Jedná se o rozšíření zakázky o stavební objekty
řady 300 „Obnova kanalizace ulice Terezie Brzkové.“
SVSMP má zkušenost, že jeden dodavatel je optimální způsob koordinace prací,
s Vodárnou Plzeň a.s. podobným způsobem opakovaně úspěšně spolupracovala a
navíc vede obvykle tento způsob k úspoře veřejných prostředků. Podíl obou investorů
zůstává pevně nastaven a oproti původnímu předpokladu nezměněn dle výkazu výměr
a oproti původnímu předpokladu se nemění ani žádný z parametrů významné zakázky
(kromě součtu výsledné předpokládané ceny zakázky).
Dne 7.5.2014 a 4.6. 2014 proto bude jako společná zakázka s Vodárnou Plzeň a.s.
Výborem pro zadávání veřejných zakázek ZMP projednána zadávací dokumentace k
veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice
Terezie Brzkové v Plzni“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
(vypracované společností DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4), a
objekty řady 300 „Obnova kanalizace ulice Terezie Brzkové“ dle projektu z června
2013 projektanta Ing. Jaroslava Faiferlíka (autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby Heydukova 6, 323 00 Plzeň) s celkovou předpokládanou
hodnotou bez DPH s rozpočtovou hodnotou zakázky 89 733 127,- Kč bez DPH.
Předpokládaný podíl zadavatele Statutární město Plzeň je ve výši 72 579 760,- Kč bez
DPH a předpokládaný podíl zadavatele Vodárna Plzeň a.s. je 17 153 367,- Kč. Zápis
z VZVZ bude přílohou až materiálu do ZMP.
Je nutné, aby u významné veřejné zakázky ve smyslu § 16a ZVZ, před zahájením
zadávacího řízení bylo Zastupitelstvu města Plzně předloženo a jím schváleno
odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 ZVZ. Dle
ustanovení § 156 odst. 1 ZVZ se jedná o odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních
a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Odůvodnění významné zakázky je přílohou
č. 1 důvodové zprávy.
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Vzhledem k předpokládanému termínu plnění od 11. měsíce roku 2014 (přípravné
práce) a zahájení hlavních stavebních objektů v měsíci 04/2015 je třeba zajistit
naplnění požadavků zákona v 1. pololetí 2014.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati a stavební

úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni, které aktuálně zahrnují zejména tyto stavební
činnosti:
SO 101 Komunikace a chodníky
SO 301 Úpravy na vodovodních řadech
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 411 Přeložka sdělovacích kabelů Telefónica O2
SO 651 Tramvajová trať
SO 652 Úprava trakčního trolejového vedení
SO 653 Úprava trakčního kabelového vedení
SO 801 Kácení zeleně
SO 802 Sadovnické úpravy
Objekty řady 300 Obnova kanalizace
Dopravně inženýrská opatření
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 89 733 127,- Kč bez DPH (údaj
z dokumentace pro stavební povolení).

3.

Předpokládaný cílový stav

Schválení Odůvodnění veřejné zakázky – „Rekonstrukce tramvajové trati a stavební
úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni“, dle ustanovení § 156 odst. 1 a 4 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Navrhované varianty řešení

Nejsou.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz bod 2. této důvodové zprávy.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Finanční nároky na realizaci části předmětné zakázky spadající do majetku
spravovaného SVSMP jsou zahrnuty v rozpočtu a rozpočtovém výhledu této
organizace. V letech 2014 - 2015 je zajištěno finanční krytí ve výši 72 mil Kč a ve
výhledu roku 2016 je možno v případě potřeby využít ještě dosud
„nespecifikovaných“ výdajů.
Vodárna Plzeň a.s. má v letošním plánu věcného plnění nájemného akci připravenu a
schválenu.
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7.

Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení - ukládací část.
8.

Dříve přijatá usnesení

RMP č. 641ze dne 29. 5. 2014
RMP na svém jednání dne 15.5. 2014 pod č. 566 doporučila Zastupitelstvu města
Plzně schválit odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce tramvajové trati a stavební
úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni“ ještě bez rozšíření o Obnovu kanalizace, tj.
poměrné spoluúčasti a finančního podílu Vodárny Plzeň a.s..
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.
10.

Přílohy
č. 1 – Odůvodnění veřejné zakázky – Rekonstrukce tramvajové trati a stavební
úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni, dle ustanovení § 156 odst. 1 a 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
č. 2 – Fotodokumentace a popis hlavních úprav
č. 3 – Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy
č. 4 – Zápis VZVZ ze dne 4. 6. 2014 – bude předložen na stůl
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