Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 039
Datum konání ZMP: 12. 12. 2013

Označení návrhu usnesení: OI/2

č. 682
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Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 594 ze dne 10. 12. 2012, kterým byla akce „Úrovňová křižovatka Belánka vč.
části Borské ul.“ zařazena k přípravě do Jmenovitého seznamu OI MMP.
Skutečnost, že stavbu je nutné dokončit v potřebném termínu do 30. 6. 2015.
Schvaluje
Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce Borská s křižovatkou
Belánka v Plzni – II. et.“ při splnění následujících podmínek:
a) zadavatel upozorňuje v zadávací dokumentaci uchazeče o veřejnou zakázku, že počítá s tím,
že veřejná zakázka bude financována v rozsahu 100 % z prostředků dotace. Pokud před
ukončením zadávacího řízení bude zřejmé, že se zadavatelem nebude uzavřena smlouva o
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a
to s výší dotace 100 % z ceny za dílo, bude toto ze strany zadavatele považováno za důvod
hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení,
b) zadavatel v zadávací dokumentaci současně upozorňuje uchazeče, že jednou
z předpokládaných podmínek (dotační titul bude vyhlášen v únoru 2014) podmínek
poskytnutí dotace dle Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, je dokončení
stavby do 30. června 2015. Aby mohla být tato podmínka splněna, je nezbytné, aby došlo
k uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraných uchazečem nejpozději do června
2014. Pokud nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu § 82 zákona č. 137/2006 Sb.
nejpozději do června 2014, bude toto ze strany zadavatele považováno za důvod hodný
zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení,
c) zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky,
uvedená v této zadávací dokumentaci (tj. 56 mil Kč vč. DPH), je zároveň cenou maximálně
přípustnou a nepřekročitelnou. V případě, že uchazeč nabídne cenu převyšující tento limit,
bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení,
d) zadavatel si ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, dále
vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit v případě, že nebude nejpozději do
června 2014 objednateli poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad ve výši 100 % ze smlouvou sjednané ceny za dílo.
Předfinancování projektu ve výši 100 %, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně
z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Označení návrhu usnesení: OI/2
Pokračování usn. č. 682
Spolufinancování projektu dle výše přiznané dotace, které bude kryté prostředky z rozpočtu
města Plzně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace.
Ukládá

Radě města Plzně
zahájit zadávací řízení v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2014

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: Ing. Rund
Ing. Kaucký

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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