
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2081 

ze dne  2.9.2015 

k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky - stavba č. 3106 
TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  
části "hodnotící kritéria“ a "způsob stanovení kvalifikačních předpokladů“ uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení nejsou určeny ke zveřejnění do doby zahájení zadávacího 
řízení 

I I .   s c h v a l u j e  
záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  
o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek 

I V .   u k l á d á  
1.  MHMP - OTV MHMP 

1.  realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce - stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 
0002 - Kanalizace Budovec dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 31.12.2015 



2.  radní Plamínkové 
1.  předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Kontrolní termín: 28.2.2016 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Plamínková  
Tisk: R-17037  
Provede: MHMP - OTV MHMP, radní Plamínková  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2081 ze dne 2. 9. 2015 

  
Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy III,  Článek 2, odst. 2) 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 
 
Odbor MHMP: OTV                                  Pořadové č. záměru: 8/OTV/2015 
 
Název veřejné 
zakázky: 

Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec 

Zadavatel:           
hl. m. Praha 
zastoupené: 

Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem OTV MHMP 

Druh zakázky 
podle předmětu 
a 
předpokládané 
hodnoty  

Veřejná zakázka na stavební práce  
 
 
Veřejná zakázka podlimitní 

č. zakázky v    
e-Tenderu 

Evidenční č.: 178256 
Interní č. : OTV/OR/002/15 

Zastoupení 
zadavatele           
v řízení 

NE 

Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitačních uličních stok 
a veřejných částí přípojek k jednotlivým nemovitostem. Jedná se o stoky 
v ulici Kamýcká, Lysolajská, Budyňská, Výjezdní, Suchdolská, Májová, 
Osvobození a Stehlíkova. Základní parametry jsou členěny uvádějící 
stoku, ulici, DN(mm), délku (m), počet přípojek a cenu s označením „B, 
B1, B1a, B1a1, B1b, B2, B3, B3a, B4, B4a, G1 a G2“. Gravitační stoky 
jsou navrženy DN 300 s minimálním spádem 1,4% a veřejné části 
přípojek jsou navrženy DN 200. Na stokách jsou situovány 
prefabrikované revizní šachty DN 300 běžného typu používaného PVK. 
Domovní revizní šachty jsou stejného typu pro potrubí DN 200. Uložení 
potrubí bude provedeno běžným způsobem s uvedením povrchu území do 
původního stavu. 
 

Popis potřeb, 
které mají být 
veřejnou 
zakázkou 
naplněny 

Realizací veřejné zakázky se docílí doplnění technické vybavenosti 
v dané lokalitě, dojde ke  zlepšení životního prostředí  a životního stylu 
obyvatel v Městské části Praha- Suchdol. 
 

Předpokládaná 
hodnota1 

46 300 000,00 Kč 
 

Způsob 
stanovení 
předpokládané 
hodnoty2 

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě orientačního rozpočtu 
k projektové dokumentaci DSP 

 
 

                                                 
1 Při stanovení předpokládané hodnoty byly brány v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu 
zejm. § 13 ZVZ; PH je stanovena v souladu s ustanoveními § 13 odst. 2, 10 a 14 - 16  ZVZ; bližší údaje obsahuje 
dokumentace VZ 
2 Zejm. s ohledem na ustanovení § 13 odst. 2 ZVZ 



  

2 
 

Druh 
zadávacího 
řízení 

Otevřené řízení 

Způsob 
hodnocení 

Ekonomická výhodnost  

Hodnotící 
kritéria 

 
XXX 
 

Způsob 
stanovení 
kvalifikačních 
předpokladů 

 
XXX 

Předpokládaný 
termín zahájení 
řízení k veřejné 
zakázce 

11/2015 

 



Důvodová zpráva                 TISK:R-17037 
 
k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky - stavba č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec 
 
Tento materiál je předložen Radě HMP na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek           
v podmínkách hlavního města Prahy, schválených usnesením Rady HMP č. 1273 ze dne 
17.8.2010, ve znění usnesení RHMP č 1079 ze dne 17.7.2012, usnesení RHMP č. 1819 ze dne 
8.10.2013 a usnesení RHMP č. 2557 ze dne 17.12.2013. 
 
Cílem této veřejné zakázky jsou stavební práce nutné k odvedení splaškových vod v oblasti 
převážné části Budovce na území MČ Suchdol. Jde o vybudování nové gravitační stokové sítě 
odvádějící splaškové vody do stávajících stok v ulici Suchdolská a Gagarinova a společně pak do 
vybudovaného hlavního sběrače v ulici Kamýcká, který odvádí splaškové vody přes stávající 
čerpací stanici na ÚČOV Praha. 
 
Předmětem výstavby jsou gravitační uliční stoky a veřejné části přípojek k jednotlivým 
nemovitostem. Jedná se o stoky v ulici Kamýcká, Lysolajská, Budyňská, Výjezdní, Suchdolská, 
Májová, Osvobození a Stehlíkova. Základní parametry jsou členěny uvádějící stoku, ulici, 
DN(mm), délku (m), počet přípojek a cenu s označením „B, B1, B1a, B1a1, B1b, B2, B3, B3a, B4, 
B4a, G1 a G2“. Gravitační stoky jsou navrženy DN 300 s minimálním spádem 1,4% a veřejné části 
přípojek jsou navrženy DN 200. Na stokách jsou situovány prefabrikované revizní šachty DN 300 
běžného typu používaného PVK. Domovní revizní šachty jsou stejného typu pro potrubí DN 200. 
Uložení potrubí se bude provádět běžným způsobem s uvedením povrchu území do původního 
stavu. 
 
Situování stok odpovídá ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. V této 
oblasti jsou situovány v celém rozsahu podzemní inženýrské sítě (vodovod, kabely NN, kabely 
sdělovací, kabely  veřejného osvětlení) a území je částečně plynofikováno. 
 
Vzhledem k situování stavby dojde při výstavbě k omezení dopravy. Provádění stavby se 
předpokládá po etapách tak, aby omezující vlivy provádění se projevovaly co nejméně. V převážné 
většině stavby se projeví pouze místně, s omezením malého počtu obyvatel. V ulici Kamýcké se 
z důvodu omezení dopravy (automobilová doprava místní, regionální, MHD autobusová)                
a ochrany zeleného pásu předpokládá provádění stoky tunelováním, případně bezvýkopovou 
technologií. 
 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 46 300 000,- Kč bez DPH. Realizace této 
veřejné zakázky se předpokládá v letech 2015-2016. Financování zakázky v příslušném roce bude 
probíhat z rozpočtu HMP pro rok 2015, a to ze schválených kapitálových výdajů OTV MHMP, 
kap. 02 pro stavbu č. 3106 TV Suchdol. 
 
Po rozhodnutí Rady o zahájení zadávacího řízení bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb.,    
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy“ v platném znění a bude na Věstník 
veřejných zakázek odesláno předběžné oznámení veřejné zakázky dle ustanovení § 86 zákona         
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Příloha: 
 
Situace- vyznačení ulic viz Příloha č. 1 
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