ZMP 4. 9. 2014 – KŘTÚ/14
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání vypracování
návrhu a realizace díla „Artušův stůl“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 72 ze dne 13. 3. 2014 byla schválena realizace
stavby „Obnova Lochotínského parku v Plzni“ podle projektu zpracovaného společností
Architektonické studio Hysek s.r.o., IČ: 25201255 se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, 326
00 Plzeň. V prostoru Lochotínského parku je místo, kde historicky byl umístěn tzv. Artušův
stůl. Jeho podoba se nedochovala. Projekt počítá s jeho navrácením v uměleckém ztvárnění.
Předmětem vyhlašované soutěže souběžným zadáním je vypracování návrhu díla Artušův stůl
v Lochotínském parku v Plzni v rozsahu stanoveném v soutěžních podmínkách. Návrh bude
přesvědčivým způsobem dokládat ztvárnění Artušova stolu a jeho usazení v místě.
Na tuto soutěž bude navazovat zadání zpracování vlastního díla autoru nejlepšího vybraného
řešení na základě rozhodnutí zadavatele a poskytnutí souvisejících odborných výkonů a
služeb. Předpokládaná hodnota plnění je do 2 mil. Kč.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat realizaci žádného z předložených návrhů.
Podmínky soutěže jsou zpracovány v souladu s předpisy České komory architektů. Vyhlášení
soutěže se předpokládá po schválení soutěžních podmínek v ZMP, tj. 4.9.2014, termín
zasedání hodnotící poroty se předpokládá v září 2014.
3. Předpokládaný cílový stav
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání vypracování
návrhu díla „Artušův stůl v Lochotínském parku v Plzni“ s následným zadáním vlastní
realizace díla
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Předpokládané náklady na uspořádání soutěže ve výši cca 110 tis. Kč i náklady na realizaci
vlastního díla budou hrazeny z rozpočtu SVSMP.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení – ukládací část.
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8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em souvisejí
Nejsou.
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nezjišťují se.
10. Přílohy
1. Zápis VZVZ ze dne 2.7.2014
2. Zpráva pro VZVZ
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