ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“)

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ŘADU ČEJETICE - VÍTKOV

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele :

Jihočeský vodárenský svaz

Zastoupený :

Antonínem Princem, předsedou představenstva

Sídlo :

S. K. Neumanna 292/19, 370 10 České Budějovice

IČ :

49021117

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví
obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky
Stávající řad DN 600 mm v úseku od řeky Otavy po
Popis potřeb, které mají být splněním
rozdělovací objekt Vítkov pro zásobování oblasti
veřejné zakázky naplněny
Strakonicka, Písecka a Blatenska je poruchový a hrozí
havárie s možným přerušením dodávky vody pro uvedené
oblasti. Cílem stavby je zajistit bezporuchové

zásobování vodou uvedených oblastí.
Popis předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné
jako stavební úprava – výměna stávajícího řadu DN 600
mm za řad DN 500 mm v rozsahu dle popisu v Zadávací
dokumentaci
Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci a příslušné projektové
dokumentaci.

Popis vzájemného vztahu předmětu Jihočeský vodárenský svaz je majitelem i provozovatelem
veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Vodárenské soustavy Jižní Čechy, jejíž je předmětný řad
součástí. obyvatel Jihočeského kraje. Úspěšně realizovaná
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veřejná zakázka je předpokladem k bezporuchovému
zásobení oblasti Strakonicka, Písecka a Blatenska dosažení
plánovaného cíle, který povede k celkovému zefektivnění
činnosti úpravny vody.
Předpokládaný termín splnění veřejné Termín dokončení požadovaných prací stanoven nejpozději
zakázky
k 31.7.2015

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, které zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace
veřejné
zakázky,
prodlení
s plněním
veřejné
zakázky, snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních
nákladů.

Riziko nerealizace veřejné zakázky:
V případě nerealizace veřejné zakázky nebude zajištěno
bezporuchové zásobení oblastí výše uvedených.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může
dojít k ohrožení zásobování vodou oblastí uvedených v
odůvodnění dle §1 Vyhlášky. Tím mohou zadavateli vzniknout
navíc náklady s opravou vodovodu a s náhradou škody
subjektům, které nebyly z důvodu poruchy zásobovány.
Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy
stanovil sankční a zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu
za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky.
Riziko snížení kvality plnění:
Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích
podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by
mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita
plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a
jiné technické standardy.

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků:
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován
zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění
veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě
zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná,
konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících
s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak
nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů
v souvislosti s realizací veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb zadavatele je
varianty naplnění potřeby a možné pouze provedením výměny řadu, není k dispozici jiné
zdůvodnění zvolené alternativy alternativní řešení.
veřejné zakázky.
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Veřejný zadavatel může vymezit, Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky.
do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro
informace odůvodnění účelnosti širokou veřejnost, s čímž souvisí i zajištění plánovaného cíle,
veřejné zakázky.
který povede k bezporuchovému zásobení vodou předmětných
oblastí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 ods. 3 vyhlášky
Odůvodnění
přiměřenosti Zadavatel nepožaduje.
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.).
Odůvodnění
přiměřenosti Zadavatel nepožaduje.
požadavku na předložení seznamu
techniků či technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více
než 3 techniků či technických
útvarů.).
Odůvodnění
přiměřenosti Zadavatel nepožaduje.
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
předložení osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než pět let.).
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Odůvodnění
požadavku
na Zadavatel nepožaduje.
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.
Odůvodnění
přiměřenosti Zadavatel nepožaduje.
požadavku na předložení přehledu
nástrojů nebo pomůcek, provozních
a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Technické podmínky a informace Zadavatel nevymezil technické podmínky nad rozsah
ke koordinaci stavby
technických charakteristik, popisů a podmínek provádění
stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium, způsob
hodnocení

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je
v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm.
a) ZVZ ekonomická výhodnost
nabídky.

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění
v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní
podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo,
zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu v Kč.

Dílčí kritéria

Odůvodnění

Nejnižší nabídková cena – 90 %
váhy

Zadavatel zvolil jako hlavní dílčí hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu v Kč. Tomuto kritériu je přisouzena
rozhodující váha pro hodnocení nabídky.

-4-

Nejkratší
lhůta
realizace
kalendářních dnech – 10 %

v

Zadavatel zvolil jako doplňkové dílčí kritérium lhůtu realizace
zakázky v kalendářních dnech. Důvodem je skutečnost, že po
dobu výstavby dojde k omezení provozu řadu, ke zvýšení
provozních nákladů objednatele a ke zvýšení rizika přerušení
dodávky vody pro předmětné oblasti.

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Odůvodnění vymezení obchodní Splatnost faktur je stanovena na 21 dní, což je běžná doba
podmínky
stanovící
splatnost v obchodním styku.
faktur.
Odůvodnění vymezení obchodní V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze
podmínky
stanovící
smluvní smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat
pokutu.
straně povinné tyto smluvní pokuty:
1) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu
pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,05%
z ceny bez DPH za každý započatý den prodlení, až do data
podepsání protokolu o předání a převzetí.
2) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků
smluvní pokutu 15 000,- Kč za každou vadu a každý den
prodlení oproti dohodnuté lhůtě v protokolu o předání a
převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou
odstraněny.
3) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a
uplatněných v rámci záruky smluvní pokutu ve výši 15
000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti
dohodnuté lhůtě na odstranění.
4) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb
ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,1% z částky k úhradě
za každý započatý den prodlení.
5) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za
každý den prodlení za nedodržení termínu vyklizení
staveniště.
6) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za
porušení ustanovení 3.8. smlouvy o dílo, které zjistí
technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.
7) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za
každé porušení ustanovení 8.7. nebo 8.8 smlouvy o dílo,
které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního
deníku.
8) V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla
subdodavateli bez předchozího písemného souhlasu
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Objednatele, Zhotovitel v takovém případě uhradí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to vždy
za každý zjištěný případ zvlášť.
9) V případě, že Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů
a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní,
zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč a to za každý den prodlení
s doložením seznamu subdodavatelů a veškerých
subdodavatelů, a to i opakovaně. V případě překročení
maximálního přípustného objemu subdodávek zaplatí
Zhotovitel Objednavateli smluvní pokutu, ve výši
5.000.000,- Kč za každý zjištění případ překročení
přípustného objemu subdodávek, a to i opakovaně.
Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní
pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky
vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše
smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na
soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti
smluvních stran, které zajišťují.

V Českých Budějovicích dne ………………

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ, předseda představenstva
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