
 
 

 
 

Popis a odůvodnění zakázky 
 
 

Číslo veřejné zakázky:  05PT-000656 

Název veřejné zakázky: D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A 
Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce 
demontovatelná svodidla 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

ISPROFIN: 327 262 1007 

327 262 1008 

Předpokládaná hodnota zakázky: 40 000 000,- Kč bez DPH 

Staničení: km 79,5 – km  104,135 

 
 
1)  Popis zakázky 

  Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby „D3 0307 A Tábor – 
Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“. 
 
Jedná se o dodávku a montáž oboustranného ocelového mobilního silničního svodidla 
v místech přejezdů středních dělících pásů dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí. 
 
Technické požadavky na předmět zakázky: 
- mobilní ocelová oboustranná napojitelná na používané typy betonových  
  a ocelových svodidel běžného typu 
- Úroveň zadržení minimálně H1 
- Svodidlo musí být volně položené na betonový nebo asfaltový podklad a nesmí  
  být pevně kotveno s podkladem 
- Svodidla budou s protikorozní úpravou, žárově zinkována 
- Výška svodidel min. 900 mm, spodní šířka základny 700 mm 
- Nutnou podmínkou je, aby svodidla byla lehce rozebíratelná pracovníky 
  dálniční údržby a složkami IZS bez použití těžké zvedací techniky, a proto  
  maximální hmotnost jednoho dílce je stanovena na 400 kg.  
- Součástí každého přejezdu bude instalování brány pro potřeby dálniční údržby 
  a průjezdu vozidel IZS o světlé šířce 8 m složené ze 2 čtyřmetrových dílů. 
 

       Počet přejezdů 22 o celkové délce 2888 m. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky obsahující alespoň 
a) popis potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky 
naplněny, 
b) popis předmětu veřejné 
zakázky, 
c) popis vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele, 
d) předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky. 

 
a) Provedením veřejné zakázky dojde k naplnění 

vhodného zabezpečení středních dělících pásů 
dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, a to jak 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu, tak i 
z hlediska funkčnosti. 

b) Předmětem zakázky je dodávka a montáž 
mobilních silničních svodidel v místech přejezdů 
středních dělících pásů dálnice D3 Tábor – Veselí 
nad Lužnicí. Počet přejezdů 22 o celkové délce  
2888 m. Svodidla budou s protikorozní úpravou, 
žárově zinkovaná. Výška svodidel 900mm spodní 
šířka základny 700mm. 

c) Realizace veřejné zakázky v plné míře naplní 
potřeby zadavatele související s výkonem jeho 
majetkové správy k objektu, který je předmětem 
veřejné zakázky. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 
08/2014 
 

Popis změny 
d) v předpokládaném termínu 
    splnění veřejné zakázky 

d) termín splnění veřejné zakázky oproti 
předběžnému oznámení je 2 měsíce od zahájení. 

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

Nerealizací mobilních silničních svodidel v místech 
přejezdů středních dělících pásů může mít za následek 
nedostatečnou funkčnost IZS.  
 
 
 
 

 
 

3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických 
zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Vzhledem k parametrům kvality požadovaných ČSN, TP 
a TKP, je požadavek na technická zařízení dodavatele 
přiměřený a je předpokladem kvalitně provedeného díla.  
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4) Fotodokumentace 
Fotodokumentace není přiložena, neboť z obrazového materiálu není patrná podstata 
předmětu veřejné zakázky. 

 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 3. července 2014 
 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 
 

                                                                               ___________________________ 
            Ing. Jan Kudrle 

 pověřen řízením Správy České Budějovice 
                            ŘSD ČR 


