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„Veřejné osvětlení – Milevsko ulice Čs. legií, Nádražní a Sažinova“
- realizace veřejné zakázky Důvodová zpráva:
Předkládáme Vám návrh na realizaci shora uvedené veřejné zakázky. OISM oslovilo Služby
Města Milevska, spol. s r.o., ke zpracování nabídky a návrhu na provedení stavebních úprav.
Pro realizaci této akce docílili SMM díky domluvené spolupráci s firmou E.ON (která provádí
ve stejné trase uložení kabelů NN do země) výrazné snížení ceny oproti ceně projektované,
podrobněji viz příloha č. 1.
Na část této akce byla podána žádost o dotaci do programu EFEKT Ministerstva průmyslu a
obchodu (dále jen „MPO“). V žádosti o dotaci se uváděli pouze náklady, které jsou z hlediska
dotace způsobilé – jde zejména o náklady na samotná svítidla – viz příloha P3 – způsobilé
náklady dotace.
Žádost o dotaci na projekt „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – ul. Čs.
legií, Nádražní, Sažinova“ byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků (žádost
skončila tzv. pod čarou). Dle informací z MPO a zkušeností z minulých let však existuje jistá
šance, že dotace nám může být v průběhu roku 2019 zpětně přidělena (na základě odmítnutí
dotace od jiných obcí a snižování předpokládaných cen v průběhu VŘ), požadovaná dotace
byla 477tis. Kč.
RMM je nyní předkládáno zadání veřejné zakázky ve dvou variantách. Variantou A se rozumí
zadání kompletní realizace akce napřímo (v souladu se SM/11/RMM) Službám města
Milevska.
Variantou B se rozumí zadání první části zakázky (nezpůsobilé náklady) – zejména zemní
práce a kabeláž – napřímo SMM a rozhodnutí o zahájení přípravy zadávací dokumentace
k druhé části zakázky (způsobilé náklady).
RMM je tedy předkládáno ke zvážení, zda zadat i zakázku týkající se způsobilých výdajů
(svítidel) v hodnotě 821tis. Kč bez DPH napřímo SMM (v tomto případě by pak nebylo
možné dodatečně přidělenou dotaci čerpat), nebo zda provést klasické výběrové řízení dle
pravidel MPO, s tím že akci je možné zrealizovat již nyní a zároveň, pokud by nám byla
dotace dodatečně přidělena, tak budeme splňovat všechny podmínky a dotaci bude město
moci přijmout.
Rizikem varianty B je určité zdržení realizace oproti přímému zadání SMM - v případě
realizace VŘ je potřeba připravit zadávací dokumentaci dle podmínek MPO + je potřeba
počítat se lhůtami VŘ, rizikem je také to, že město na dotaci nakonec dosáhnout ani nemusí.
Zpracovatel: Stejskal Filip, Ing. Jana Huptychová, Ing. Michal Kolář, 04.04.2019
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