Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „ZVZ“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
veřejná zakázka „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň-Božkov”

1.Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŢBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119
2.Zadavatel: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32, Plzeň, IČO: 000 75 370
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
3.Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68, IČO: 25205625
(společně dále jen „zadavatel“)
Výše uvedení zadavatelé č. 1 , č. 2 a č. 3 se spojili pro účely společného zadání veřejné zakázky a
vytvořili sdruţení zadavatelů dle ust. § 2 odst. 9 ZVZ, s tím, ţe výkonem práv a povinností
zadavatele v zadávacím řízení a jednáním za sdruţení zadavatelů je pověřen zadavatel č. 1 (dále
jen „zadavatel č. 1“).
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 ZVZ uveřejňuje toto odůvodnění k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 527766.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 a § 2 vyhlášky
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné Zadavatel č. 1 jako správce silnic II. a III. třídy v
zakázky naplněny;
Plzeňském kraji zajišťuje mimo jiné jejich úpravy a
b) popis předmětu veřejné zakázky;
rekonstrukce dle rozhodnutí Plzeňského kraje.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné
Zadavatelé proto
rozhodli
o provedení
zakázky a potřeb zadavatele;
rekonstrukce komunikace v rozsahu předmětné
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. VZ.
Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice v délce
700 m, a to v úseku od předpolí mostu přes Úslavu
na Boţkovském náměstí aţ po konec města Plzeň.
Součástí rekonstrukce bude mimo jiné výstavba
chodníků, oprava opěrné zdi, úpravy místních
komunikací Okruţní, Kristinovské, k Bukové,
Obytná zóna I. a II., rekonstrukce vodovodu,
přeloţka kanalizace, uliční vpusti, domovní
přípojky, veřejné osvětlení a vegetační úpravy.
Potřeby zadavatelů mohu být naplněny pouze
realizací stavebních prací, které jsou předmětem
veřejné zakázky.
Předpokládaný termín dokončení je do 30.11.2017.
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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, sníţené kvality plněni,
vynaloţení dalších finančních nákladů.

V případě nerealizace veřejné zakázky by nadále
docházelo k zhoršování technického stavu silnice.
V případě prodlení s plněním veřejné zakázky
dojde k prodlouţení doby uzavření předmětného
úseku silnice, případně i k ohroţení čerpání z
prostředků KÚPK, SMP a Vodárny Plzeň a.s.

Veřejný zadavatel můţe vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené Zadavateli nejsou známy jiné přijatelné varianty
alternativy veřejné zakázky.
naplnění potřeby.
Veřejný zadavatel můţe vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel můţe uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

-

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost poţadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti poţadavku na předloţení seznamu stavebních prací.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud poţaduje předloţení seznamu stavebních
prací, ze kterého bude vyplývat, ţe finanční hodnota uvedených stavebních
prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
Odůvodnění
přiměřenosti poţadavku na předloţení seznamu techniků nebo
zakázky.
technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud poţaduje předloţení
seznamu více neţ tří techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti poţadavku na předloţení 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 neţ 5 let).
Odůvodnění poţadavku na předloţení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti poţadavku na předloţení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

nerelevantní

nerelevantní
nerelevantní

nerelevantní

nerelevantní

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce
Obchodní podmínka
Odůvodnění obchodní podmínky
1. splatnost faktur 30 dní
Obchodní podmínky odpovídají s ohledem na velikost zakázky
2. pojištění odpovědnosti za škodu potřebám zadavatele a standardním zvyklostem na trhu.
3. bankovní záruky
Zadavatel nepoţaduje lhůtu splatnosti faktur delší neţ 30 dnů.
Zadavatel nepoţaduje v zadávacích podmínkách pojištění vyšší
neţ je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Zadavatel
nepoţaduje bankovní záruku vyšší neţ 5% ceny veřejné
zakázky.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Nestanoveny.

Nerelevantní.

XOdůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Celková nejniţší nabídková cena.

Zvolené hodnotící kritérium je ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky dostačující, objektivní a transparentní.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnota

Odůvodnění

63.868.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě
projektové dokumentace.
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