PR/SM 3/16

Odůvodnění veřejné zakázky
„Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku
Melantrichova-Hradební“
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky
č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné
zakázky (dále jen „vyhláška“)

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Adresa sídla:
Zastoupený:

statutární město Liberec
00262978
CZ00262978
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
panem Tiborem Batthyánym, primátorem

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně
v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
a) Změny v popisu potřeb, které mají být
zakázky
naplněny
oproti
skutečnostem
splněním veřejné zakázky naplněny
uvedeným v předběžném oznámení veřejného
zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně
v popisu předmětu veřejné zakázky oproti
skutečnostem
uvedeným
v předběžném
oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst.
2 ZVZ.

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně
vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a
c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné
potřeb
zadavatele
oproti
skutečnostem
zakázky a potřeb zadavatele
uvedeným v předběžném oznámení veřejného
zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.
Vzhledem k postupu přípravy projektové
dokumentace a nutné koordinaci se stavbami
d) Změny v předpokládaném termínu splnění
vlastníků
sítí
technické
infrastruktury
veřejné zakázky
v předmětné
lokalitě
dochází
k posunu
v předpokládaném termínu zahájení na 1.6.2016.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek (zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních nákladů).

Nerealizováním veřejné zakázky by došlo
k nenaplnění cílů zadavatele při úpravách
komunikace na třídě Dr. Milady Horákové v
Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi
Melantrichova a Hradební. V daném úseku
budou tyto úpravy navazovat na opravu sítí
technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn)
zajišťovanou jejich vlastníky. Z toho důvodu
musí být realizace všech akcí v souladu se
závazným harmonogramem postupu prací.
Rizika spojená s prodlením jsou tak zcela
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zásadní, zadávací podmínky na ně pamatují,
přičemž zároveň vylučují přípustnost snížení
kvality plnění.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty Zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené potřeby, protože se jedná o specifický
alternativy veřejné zakázky.
požadavek, který nelze jinak splnit.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. její podíl na naplnění potřeb je 100%.
Zadavatel může 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
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
Zadavatel nepožaduje předložení seznamu
seznamu stavebních prací, ze kterého bude
stavebních prací překračujících v souhrnu
vyplývat, že finanční hodnota uvedených
dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ.
stavebních prací je v souhrnu minimálně
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu
techniků nebo technických útvarů s počtem nad
daný limit.

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 pět let.)

Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než 5 let.

Odůvodnění požadavku na předložení 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.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle
§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nestanovil splatnost faktur delší než 30
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
dní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám, jehož výše by
přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty
VZ.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.
je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní stanovící Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku
záruční doby u zakázek na stavební práce.
V případě strojních zařízení, technologií a
výrobků, na které výrobce stanovuje kratší
záruční lhůty, požaduje zadavatel záruku
minimálně v délce 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 %
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
z dlužné částky za každý den prodlení.
za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení
Stanovené
technické
podmínky
nejsou
českých zákonných předpisů, norem a
v zadávacích podmínkách vymezeny nad rozsah
technických podmínek.
technických charakteristik, popisů a podmínek
provádění stavebních prací uvedených v českých
zákonných předpisech, normách a technických
podmínkách.

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

Odůvodnění
–

nejnižší

Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková
cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b)
zákona.
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
22.927.120,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na základě
předběžného ocenění stavebních prací – výkazu výměr –
zpracovatelem projektové dokumentace dle obvyklých
metod oceňování.

V Liberci dne 11. 04. 2016
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele ………………………………
Tibor Batthyány, v. r.
primátor
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