
VZ „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“

O D Ů V O D N Ě N Í  V E Ř E J N É  Z A K Á Z K Y
dle  § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Specifikace zadavatele veřejné zakázky

Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

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 splnění veřejné 
zakázky,

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.

a) beze změny

b) beze změny

c) beze změny

d) beze změny

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 

Riziko nerealizace VZ
V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
naplněny potřeby zadavatele, které jsou zároveň 
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nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů.

potřebami obyvatel městského obvodu, města a 
návštěvníků.
Riziko prodlení s plněním VZ
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 
zakázky může dojít k ohrožení financování celé 
veřejné zakázky, výraznému zhoršení stavu 
ulice včetně nepříznivého dopadu na 
živnostenskou činnost v území.
Riziko snížené kvality plnění
Riziko nastane v případě, že veřejná zakázka 
nebude realizována v souladu s projektovou 
dokumentací a s platnými technickými 
normami.
Riziko vynaložení dalších finančních 
nákladů
Toto riziko může nastat v případě, že výkaz 
výměr, jenž bude přílohou zadávací 
dokumentace, bude dodavatelem nepřesně 
zpracován, případně dodavatel bude mít chybně 
oceněny některé položky.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
je způsob výběru uchazeče zadán v rámci 
zadávacího řízení, kdy se současně jedná o 
nejvhodnější způsob zadání VZ a naplnění 
potřeb zadavatele vzhledem k vymezenému 
předmětu plnění.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Realizací VZ dojde k naplnění potřeby 
zadavatele, tj. ke zlepšení stavu zpevněných 
ploch, zeleně a též ke zlepšení dopravní 
obslužnosti a bezpečnosti obyvatel 
rekonstruované části ulice. S tím souvisí též 
zkvalitnění dopravní dostupnosti této lokality.

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Zadavatel neuvádí.

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

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.)

Pro dosažení cíle veřejné zakázky je nutné, aby 
stavební práce poskytoval dodavatel, který má již 
zkušenost se stavebními pracemi obdobného 
charakteru, z tohoto důvodu zadavatel požaduje 
seznam nejméně 5 staveb obdobného charakteru, 
z nichž alespoň 3 za cenu díla minimálně 
14.700.000,- Kč bez DPH za každou z nich.
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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 či technických útvarů, z toho důvodu 
zadavatel neodůvodňuje.

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 osvědčení o kvalifikaci 
delší než 5 let, z toho důvodu nevyplňuje.

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 požaduje 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 požaduje 
uvedený seznam z důvodu ověření, zda je dodavatel 
schopen zajistit veřejnou zakázku vlastními silami 
nebo subdodavatelsky.

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, proto neodůvodňuje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Technické podmínky a informace k provedení
předmětu VZ a ke koordinaci stavby.

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 2 
ZVZ, které je nutné dodržet pro splnění cílů veřejné 
zakázky, jsou uvedeny v dokumentaci provedení 
stavby, která je součástí zadávacích podmínek, a 
jsou plně v souladu s platnými technickými
normami. Projektová dokumentace je zpracována 
projekční kanceláří JACKO, projekty & vozovky 
s.r.o., Ženíškova 2313/1, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČ 278 00 440.

Zadavatel dále požaduje dodržení způsobu 
zpracování ceny. Tyto požadavky specifikují 
povinnosti zhotovitele, které musí být splněny 
v průběhu plnění a jsou součástí zadávací 
dokumentace.
Z toho důvodu zadavatel neodůvodňuje.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena.

Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium 
tak, aby realizoval své potřeby za nejnižší 
možnou cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

29.431.770,45 Kč bez DPH Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu 
v souladu s pravidly stanovenými v zák. o VZ 
a zejména na základě údajů a informací o 
zakázkách stejného či obdobného předmětu 
plnění, tedy zejména na základě praxe 
zadavatele při realizaci obdobných zakázek 
z minulosti.

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 
s ohledem na potřeby veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek Obchodní podmínky odpovídají podmínkám 
uvedeným ve vyhlášce č. 231/2012 Sb. 
Stanovená výše smluvních pokut reflektuje 
význam zajišťovaných povinností a odpovídá 
požadavkům na přiměřenost smluvní pokuty
podle platných právních předpisů; zadavatel za 
účelem posílení právní jistoty smluvních stran 
standardně upravil podmínky, za nichž je 
možné od smlouvy odstoupit; s ohledem na 
výši investice hodlá zadavatel prostřednictvím 
pojištění zajistit rovněž pojištění samotného 
stavebního díla a další vymezené povinnosti 
vycházejí ze standardu obdobných smluv 
v příslušné oblasti.

v zastoupení zadavatele
      JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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