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Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Rekonstrukce Lobezské ulice - PDPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro
zadávání veřejných zakázek.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor investic vyhlásil v souladu s čl. 5.4 odst. 3 písm. b) Zásad pro zadávání veřejných
zakázek poptávkové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provádění
stavby „Rekonstrukce Lobezské ulice“. Předmětem veřejné zakázky je navržení a vyhotovení
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení pro objekty
SO 301 Výměna vodovodního řadu a SO 302 Výměna vodovodních přípojek, SO 310 –
oprava nebo výměna stávajícího kanalizačního řadu a přípojek na základě předloženého
monitoringu včetně zajištění stavebního povolení k provedení stavby vodního díla a dále
navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby,
obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány
a s dotčenými účastníky řízení.
V předmětném poptávkovém řízení zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Zadavatel tak
rozhodl o úpravě zadávacích podmínek, zejména o prodloužení doby plnění (důvodem je
zejména přetíženost projekčních kanceláří, které nejsou schopné dokončit PDPS
v zadavatelem předpokládaném termínu do konce roku). Na základě provedeného průzkumu
trhu zadavatel zjistil, že spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 93 349, se sídlem Praha 3 Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, která byla zpracovatelem projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí), je schopna zakázku realizovat, přičemž smluvní cena nepřekročí
1.990.000,- Kč bez DPH (zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební povolení byla
spol. AIP Plzeň spol. s r.o., IČO: 468 85 625, se sídlem Brojova 2113/16, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň, která již ukončila činnost projektových dokumentací).
Žádost o udělení výjimky ze směrnice QS 74 -01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek byla
projednána Výborem pro zadávání veřejných zakázek ZMP dne 06.06.2018, přičemž VZVZ
udělení výjimky doporučil svým usnesením.
3. Předpokládaný cílový stav
Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek a uzavření
smlouvy se spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 93 349, se sídlem Praha 3 - Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 13080.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu II. návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
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Finanční prostředky ve výši max. 1.990.000,- Kč jsou zahrnuty v rozpočtu Odboru investic na
rok 2018.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle bodu III. návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em souvisejí
RMP na stůl dne 21 6. 2018
9. XZávazky či pohled ávky vůči městu Plzni
Nejsou zjišťovány.
10. Přílohy
Příloha č. 1:

Usnesení VZVZ ze dne 06.06.2018 ve věci doporučení k udělení výjimky
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