ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Litvínov
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov
00266027
Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Návrh na řešení mostu přes ulici Mezibořská v
Litvínově
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém
profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené veřejné zakázce zadávané formou
soutěže o návrh a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
645216 dne 30.8.2016.
Toto odůvodnění obsahuje:
a)

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)

odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

c)

odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele

d)

odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu
hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

e)

odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v případě
významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem dle § 2 odst.
2 písm. a) a b) zákona)

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách.

V Litvínově dne 2.9.2016

……………………………………………………………….
Ing. Pavel Andrt
vedoucí odboru investic a regionálního
rozvoje

1

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
b)v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu plnění
veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle §
1.

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, snížení
kvality plnění veřejné zakázky,
vynaložení dalších finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy VZ.
Veřejný zadavatel může vymezit, do
jaké míry ovlivní veřejná zakázka
plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné
zakázky.

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Účelem této soutěže o návrh je výběr nejlepšího řešení předmětu
soutěže, tzn. nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení předmětu
soutěže, které splní požadavky Vyhlašovatele soutěže o návrh
obsažené v soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech a které
umožní následně zadat veřejnou zakázku na dopracování soutěžního
návrhu, vypracování projektové dokumentace a poskytnutí
ostatních požadovaných služeb vybranému uchazeči (vítěznému
účastníku) soutěže v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení
§ 23 odst. 6 ZVZ (respektive s ohledem na okamžik zahájení
jednacího řízení bez uveřejnění případně podle § 65 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Architektonický návrh řešení
přemostění ulice Mezibořská v Litvínově včetně jeho stavebních a
územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných
prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné
doplnění zeleně.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb
zadavatele: Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb
zadavatele,
kterými
jsou
především
získání
vhodného
architektonického návrhu nového přemostění, dle kterého bude
následně realizovaná samotná výstavba.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpoklad ukončení soutěže o návrh je do 31.1.2017.
V případě nerealizování veřejné zakázky nezíská zadavatel vhodný
architektonický návrh přemostění ulice Mezibořská v Litvínově a
nebude možné následně realizovat výstavbu tohoto přemostění, s níž
souvisí zbourání starého technicky nevyhovujícího mostu. Stav
současného mostu se bude nadále zhoršovat, v pozdější době by
mohlo dojít až k jeho uzavření.

Zadání předmětu plnění soutěže a následná realizace stavby je zcela
zásadní pro naplnění plánovaného cíle.
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a ve vztahu k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných dodávek.

nerelevantní

(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech významných
dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
popisu technického vybavení a opatření
používaných dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení či vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

nerelevantní

nerelevantní

nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k
dodání.

nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
dokladu prokazujícího shodu požadovaného
výrobku vydaného příslušným orgánem.

nerelevantní
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 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 požadavků na seznam
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požadovaná finanční hodnota všech významných služeb
činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více
než tří techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu
technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.

nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.
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 poskytování
příslušných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání
než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než tři roky.)

nerelevantní

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

nerelevantní

Zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikace v rozsahu: autorizovaným architekt v
oboru architektura nebo se všeobecnou působností,
nebo autorizovaný inženýr podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně
autorizovaný architekt či inženýr podle práva
příslušného členského státu Evropského
hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v
němž má své sídlo, a to z důvodu zajištění kvality
architektonického návrhu přemostění vč. návaznosti
komunikací a dalších veřejných prostor.
nerelevantní

nerelevantní

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 seznamu stavebních prací, ze
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota
uvedených stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

nerelevantní

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či techn. útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)
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.)
Odůvodnění požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k
dispozici.

nerelevantní

nerelevantní

nerelevantní

nerelevantní
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo
s autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím
osobám ve výši přesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek
bankovní záruky vyšší než 5% ceny
veřejné zakázky.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící záruční lhůtu delší
než 24 měsíců.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení
obchodních podmínek veřejné zakázky
na dodávky a veřejné zakázky na
služby ve vztahu ke svým potřebám a
k jejich rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.

nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění
nerelevantní – obchodní podmínky budou řešeny ve smlouvě o dílo s
autorem vítězného návrhu, jejíž návrh bude součástí zadávací
dokumentace následného jednacího řízení bez uveřejnění
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5
vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Vyhlašovatel nevymezil v soutěžních
nerelevantní
podmínkách soutěže o návrh technické
podmínky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6
vyhlášky
Hodnotící kritérium
a) kvalita celkového architektonického
řešení a míra splnění požadavků
vycházejících z podkladu P01;
b) ekonomická přiměřenost –
investiční a provozní.

Odůvodnění
Zadavatel má zájem na dodání kvalitního architektonického návrhu a
současně za přiměřené investiční a provozní náklady.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
Na odměny a ceny bude vyplaceno celkem 550.000,Kč včetně DPH.
1. cena se stanovuje ve výši 280.000,- Kč včetně DPH
2. cena se stanovuje ve výši 140.000,- Kč včetně DPH
3. cena se stanovuje ve výši 80.000,- Kč včetně DPH

Odůvodnění
Předpokládané investiční náklady akce vychází ze
zpracované PD z roku 2010, kde náklady na demolici
přemostění a stavbu nového mostu činí 55 mil. Kč
bez DPH.
Výše odměn byla stanovena ve výši 10% z
předpokládané hodnoty těchto investičních nákladů
stavby.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly
pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k
možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši
50.000,- Kč včetně DPH.
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2
SŘ může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo
neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě
neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí
musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o
průběhu soutěže.
Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře
v případě, že bude mezi vyhlašovatelem a autorem
oceněného návrhu uzavřena smlouva na následnou
zakázku za honorář obvyklý.
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