Odůvodnění veřejné zakázky
zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhlášk ou č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Měnírna
Plzeň Černice

ZADAVATEL:
Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
Zastoupené:
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
Statutární orgán: Ing. Milan Sterly, ředitel organizace
a
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683,
Jednající: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
Zadavatelé uzavřou smlouvu o sdružení za účelem společného zadání výše uvedené veřejné
zakázky.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termín splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle §1.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky bude
uveřejněno v Oznámení předběžných informací ve
Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 86
zákona.
ad a) Cílem předmětné veřejné zakázky je
zvýšení jízdní dynamiky trolejbusů (výstavba
měnírny, rekonstrukce trakčního vedení),
odstranění nutnosti provádět provizorní havarijní
zásahy (rekonstrukce veřejného osvětlení,
trakčního vedení),
zvýšení bezpečnosti chodců (rekonstrukce a
výstavba místních komunikací),
zvýšení komfortu cestujících (rekonstrukce
zastávek, výstavba přístřešků atd.).
ad b) Předmětem veřejné zakázky je:
postavit novou trakční měnírnu a provést
rekonstrukce trolejbusové trati, včetně veřejného
osvětlení, místních komunikací atd.
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality
plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené
alternativy veřejné zakázky.

ad c) Realizací předmětu veřejné zakázky dojde:
(1) výstavba měnírny a rekonstrukce trakčního
vedení navýší kapacitu napětí, snížit ztráty
v kabelech => tím se zvýší dynamika jízdy a
funkčnost, stabilita provozu trolejbusů,
(2) výstavbou chodník a vybudování VO se zvýší
bezpečnost chodců,
(3) úpravou zastávek (např. přístřešky v zastávce)
se zvýší komfort cestujících.
ad d) Předpokládaný termín realizace veřejné
zakázky: září 2015 – červen 2016.
Zadavatel nepředpokládá žádná rizika ani
negativní stavy související s plněním veřejné
zakázky.
Předpokládají se souběžné akce dalších investorů,
rizikem může být nedostatečná připravenost těchto
investorů (např. IRHOS spol. s r.o.).
Předpokládají se úhrady města za vyvolané
přeložky sítí O2 Czech rep., ČEZ Distribuce.
Nejsou

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného
cíle.

Veřejná zakázka v plné míře zajistí plnění
plánovaného cíle (zlepšení a zabezpečení
podmínek provozu trolejbusů, zvýšení bezpečnosti
chodců atd.).

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Nejsou

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu stavebních prací.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu stavebních prací, ze
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
uvedených stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Úroveň technických kvalifikačních předpokladů
vymezená v zadávací dokumentaci je adekvátní
rozsahu veřejné zakázky. Požadavek na předložení
seznamu stavebních prací obdobného charakteru
vychází z potřeby ověřit skutečnost, zda má
uchazeč zkušenost s rozsáhlejšími rekonstrukcemi
komunikací. Finanční hodnota požadovaného
technického kvalifikačního předpokladu
nedosahuje v úhrnu dvojnásobek předpokládané
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hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za
vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než 5 let.)
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k
dispozici.

Tento požadavek není v zadávacích podmínkách
obsažen.

Tento požadavek není v zadávacích podmínkách
obsažen.

Tento požadavek není v zadávacích podmínkách
obsažen.

Tento požadavek není v zadávacích podmínkách
obsažen.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Ve vztahu k této veřejné zakázce nejsou
specifikovány žádné zvláštní technické
podmínky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Základní hodnotící kritérium:
Nejnižší nabídková cena

Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková
cena nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve
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vztahu k předmětu veřejné zakázky a bylo
vybráno s ohledem rozsah, složitost a předmět
plnění veřejné zakázky.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Ke dni odeslání oznámení k uveřejnění činí
předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč
61.754.000,-- bez DPH

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází
z oceněného soupisu prací/propočtu stavby, které
jsou součástí projektové dokumentace pro
stavební povolení (DSP). DSP byly zpracovány
v r. 2012 (kumulovaná inflace 2013-2014: 1,8%).

V Plzni dne ……………………

____________________________
Ing. Milan Sterly
ředitel SVSMP
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