Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Vyhláška“)

Název veřejné zakázky:

„III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

Projekt s názvem „III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“ je spolufinancováno z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky dle § 2 Vyhlášky
1. Změny v popisu potřeb, které Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci
mají být splněním Veřejné předběžného oznámení Veřejné zakázky.
zakázky naplněny.
2. Změny v popisu předmětu Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci
Veřejné zakázky.
předběžného oznámení Veřejné zakázky.
3. Změny vzájemného vztahu Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci
předmětu veřejné zakázky a předběžného oznámení Veřejné zakázky.
potřeb zadavatele.
4. Změny v předpokládaném Nedochází ke změnám oproti skutečnostem uveřejněným v rámci
termínu splnění Veřejné zakázky.
předběžného oznámení Veřejné zakázky.
5. Popis rizik souvisejících s V případě, že nedojde k realizaci Veřejné zakázky, nebude zajištěno
plněním Veřejné zakázky, která zprůjezdnění silnice III tř. 3291 – most ev č 3291-2 je nyní uzavřen
Zadavatel zohlednil při stanovení pro veškerý provoz z důvodu jeho havarijního stavu po povodni v r
zadávacích podmínek.
2013.
Jde zejména o rizika nerealizace
Veřejné zakázky, prodlení s
plněním Veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

V případě prodlení zhotovitele s plněním Veřejné zakázky vzniká
riziko neposkytnutí dotace ze SFDI na financování Veřejné zakázky
nebo případné korekce již poskytnuté dotace – akce povodně 2013.
V případě snížené kvality plnění Veřejné zakázky dochází k riziku
penalizace ze strany poskytovatele dotace a nutnosti vynaložení
dalších finančních nákladů.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění Veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky

1.
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.)
2.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
techniků či technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více
než 3 techniků či technických
útvarů.)
3.
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
požaduje osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než 5 let.)
4. 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.
5.
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku
na
předložení
přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení,
které bude mít dodavatel při
plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatelem požadované realizované stavební
hodnotou nepřekračují hodnotu dle Vyhlášky.

práce

svou

Zadavatelem požadovaný seznam techniků nepřekračuje hodnotu
dle Vyhlášky.

Délka Zadavatelem požadovaného osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci nepřekračuje hodnotu dle Vyhlášky.

Zadavatel nepožaduje 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.

Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 4 odst. 3
Vyhlášky
Veškeré podmínky, které jsou obsaženy ve smluvní dokumentaci, mají zajistit řádnost a odbornost
realizace Veřejné zakázky, a dále plnou kontrolu zadavatele nad dodržováním podmínek stanovených
poskytovatelem dotace či správními orgány.

Odůvodnění stanovení technických podmínek podle § 5 vyhlášky.
Odůvodnění
technických Vymezení technických podmínek Veřejné zakázky vyplývá
podmínek Veřejné zakázky.
z projektové dokumentace Veřejné zakázky s ohledem na odborné
Zadavatel odůvodní jen technické provedení Veřejné zakázky v souladu s příslušnými normami a
podmínky, které vymezil nad stupněm technického rozvoje a poznání.
rozsah technických charakteristik,
popisů a podmínek provádění
stavebních
prací
uvedených
v zadávací dokumentaci dle 44
odst. 4 ZVZ
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele podle § 6 vyhlášky.
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium byla
nejnižší nabídková cena.
Zadavatelem zvolena s ohledem na snahu o minimalizaci nákladů
na realizaci Veřejné zakázky a tím i minimalizaci zatěžování zdrojů
kofinancujícího subjektu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty Veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky
Informace
rozhodné
pro Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na
stanovení předpokládané hodnoty rozpočet zpracovaný v rámci projektové dokumentace Veřejné
veřejné zakázky
a způsob zakázky.
stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.

V Praze dne 20.10.2014

Bc. Zdeněk
Dvořák
________________________________________________________
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