ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“) a ustanovení § 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“).

Zadavatel:

Obec Kvílice
se sídlem Kvílice č.p. 38, PSČ: 273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575
(dále také jako „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

„Veřejný vodovod pro obec Kvílice II“

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

František Štanc, starosta

Veřejná zakázka:

veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení

Dne 13. 9. 2013 zveřejnil zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky
366650 „Předběžné oznámení“ podle § 86 ZVZ, jehož součástí je i odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky, a to v rozsahu:
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Výstavbou veřejného vodovodu v obci Kvílice a vodojemu Kvílice 2x40 m3 (VDJ) dojde v dané lokalitě
ke zlepšení dostupnosti vody a zvýšení životní úrovně občanů v obci. Stavba vodovodu je
koncipována tak, aby splňovala předpoklady pro připojení přilehlých parcel a aby současně vytvořila
podmínky pro rozvoj souvisejících ploch ve smyslu záměrů rozvoje obce. Projekt současně vytváří
podmínky pro napojení navazujících obcí Kutrovice a Neprobylice (samostatné projekty).
2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky navazuje na stávající vodovod D 90 v obci Třebíz a řeší výstavbu
veřejného vodovodu v obci Kvílice a VDJ Kvílice.
První částí stavby je přívodní vodovod D 90 do VDJ Kvílice. Z VDJ bude vysazen řad D 110, vedený do
Kvílic. Na základě požadavku SčVK bude v území provedena pokládka tranzitního vodovodu D 110,
z kterého nebudou vysazovány žádné přípojky a odbočky. Tento tranzitní vodovod bude procházet
Kvílicemi a bude ukončen ve vodoměrné šachtě před Kutrovicemi. Na začátku obce Kvílice bude
provedeno vysazení s redukční a vodoměrnou šachtou. Z vodoměrných šachet v Kvílicích i Kutrovicích
budou pokračovat distribuční vodovody, zajišťující plošnou dodávku pitné vody v zástavbě. Na trase
tranzitního vodovodu bude příslušný distribuční vodovod přikládán do souběhu ve společném
výkopu.
Výstavba liniových částí bude probíhat zejména ve veřejných komunikacích a v zelených pásech podél
nich. Po redukci tlaku před Kvílicemi, budou odběry v Kvílicích (a v navazujících Kutrovicích a
Neprobylicích) v jediném tlakovém pásmu.
Domovní části přípojek budou řešeny individuálními projekty pro každou nemovitost samostatně.
Součástí předmětu plnění je dále dokumentace skutečného provedení díla, provozního a havarijního
řádu vodojemu a vodovodu, zpracování manipulačního řádu vodovodu včetně zajištění rozborů vody,
vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální
podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů,
revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu 129 250
"Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
V případě, že by stavba veřejného vodovodu v obci Kvílice a VDJ Kvílice nebyla realizována, nedošlo
by k výše zmíněnému zvýšení životní úrovně občanů v obci a zároveň by nebyly vytvořeny podmínky

pro rozvoj souvisejících ploch ve smyslu záměrů rozvoje obce, ani by nedošlo k vytvoření podmínek
pro napojení navazujících obcí Kutrovice a Neprobylice (samostatné projekty).
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je: 12. 12. 2014.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 ZVZ zpracoval a uveřejnil na svém profilu toto
odůvodnění k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení a
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 9. 2013, pod ev. č. VZ 366650.
Toto odůvodnění obsahuje odůvodnění:
a) účelnosti veřejné zakázky,
b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele,
d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele,
v rozsahu stanoveném v níže uvedených tabulkách.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce (§ 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.)
Odůvodnění
přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého vyplývá,
že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu
minimálně
dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
více než tří techniků nebo
technických útvarů.

Zadavatel nepožaduje v rámci požadavků na kvalifikační
předpoklady předložení seznamu stavebních prací, ze
kterého vyplývá, že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje předložení techniků či technických
útvarů.

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci
Odůvodnění
přiměřenosti
delší než pět let dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
požadavku na předložení osvědčení
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob
o odborné kvalifikaci delší než pět
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních
let dodavatele nebo vedoucích

zaměstnanců dodavatele nebo osob prací.
v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací.
Odůvodnění
přiměřenosti
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 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 nebo
Odůvodnění
přiměřenosti
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude
požadavku na předložení přehledu
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
nástrojů nebo pomůcek, provozních
a technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele (§ 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, proto
Odůvodnění vymezení obchodních
podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb., se obchodní
podmínek
podmínky neodůvodňují.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele (§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.)
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky

Odůvodnění vymezení technických
podmínek, které zadavatel vymezil v
zadávacích podmínkách, nad rozsah
technických charakteristik, popisů a
podmínek provádění stavebních
prací
uvedených
v
zadávací

Zadavatel nepožaduje technické podmínky, které
zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nad rozsah
technických charakteristik, popisů a podmínek provádění
stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci
podle § 44 odst. 4 ZVZ.

dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného
zadavatele a způsob hodnocení nabídek (§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.)
Hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium

Odůvodnění
Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu
§ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky,
neboť nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a s ohledem na rozsah,
složitost a předmět plnění veřejné zakázky není možno
hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu.
Nabídky budou hodnoceny na základě následujících
hodnotících kritérií:




celková cena bez DPH (váha kritéria 90%)
délka záruční doby na stavební práce (váha
kritéria 10%) - minimální záruční doba na
stavební práce je 36 měsíců a maximální 60
měsíců

V rámci hodnotícího kritéria „celková cena bez DPH“
bude zadavatel hodnotit jako nejvhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH zpracovanou dle čl.
5 této zadávací dokumentace.
V případě hodnotícího kritéria „délka záruční doby na
stavební práce“ bude zadavatel hodnotit jako
nejvhodnější nabídku tu, která bude obsahovat nejdelší
záruční dobou v rozpětí minimálně 36 měsíců a
maximálně 60 měsíců.
Odůvodnění přiměřenosti stanovení Zadavatel nepožaduje u dílčího hodnotícího kritéria
dílčích hodnotících kritérií, pokud se nabídková cena nižší váhu než 80 %.
použije
hodnotící
kritérium
ekonomická výhodnost nabídky a
pokud dílčí hodnotící kritérium
nabídková cena má nižší váhu než 80
% u veřejných zakázek na stavební
práce

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.)
Hodnota

Odůvodnění

Předpokládaná hodnota veřejné Dle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb., se odůvodnění
zakázky je 10.900.000,- Kč bez DPH. stanovení předpokládané hodnoty u této veřejné zakázky
nevyžaduje.

V Kvílicích dne 15. 10. 2013

František Štanc
starosta
Obec Kvílice

