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Souhrn

Výsledky

Cílem pracovního balíčku WP7 je vytvoření
operačního manuálu a metodiky, které na základě
identifikace příčin nízké efektivnosti procesu
zadávání, realizace a provozování staveb dopravní
infrastruktury navrhnou postupy a metody ke
zvýšení efektivnosti.

Výstupem je operační manuál řízení procesů
přípravy a realizace velkých dopravních staveb
veřejným objednatelem. Cílem a podstatou manuálu
je napomoci zvýšení efektivnosti přípravy a
realizace velkých dopravních staveb na straně
veřejného zadavatele. V manuálu jsou řešeny dílčí
problémy, zejména příčiny způsobující nízkou
efektivnost dopravních staveb.

Oblast použití
Vytvořené výstupy řešení projektu budou
poskytnuty relevantním orgánům státní správy
působících v oblasti přípravy, realizace a
provozování staveb dopravní infrastruktury.

Metodika a postup řešení

V rámci přípravy výstavbových projektů je stěžejní
otázkou stanovení nákladů (předpokládané hodnoty
veřejné zakázky). Manuál nabízí pomůcku – nově
stanovené rozpočtové ukazatele pro odhad nákladů
mostních objektů. Jako zdroj dat bylo zpracováno 46
mostních listů.

Byla provedena analýza současného stavu přípravy a
realizace dopravních staveb, zejména investorská
příprava,
projektová
příprava,
realizace,
vyhodnocování realizovaných staveb.
Byla provedena nákladová analýza významných
dopravních staveb - dva připravované úseky dálnice
D3, Trojský most, obnova komunikací a mostů po
povodních. Konkrétně při analýze nákladů na 2
úseky dálnice D3 pro ŘSD se jasně ukázala
nevhodnost používání agregovaných cenových
položek pro vypisování veřejných zakázek i pro
následnou kontrolu při realizaci stavby. Zjištěny
byly i chyby v soupisech prací, které jsou součástí
zadávací dokumentace.
Byla zpracována analýza dostupných rozpočtových
ukazatelů a na jejím podkladě bylo navrženo nové
třídění mostů. Pro nové třídění byly stanoveny
rozpočtové ukazatele mostních objektů, které jsou
použitelné v rámci procesu přípravy projektu.
Byla identifikována klíčová místa procesu přípravy a
realizace stavby, kde dochází k navyšování ceny.
Byl vymezen prostor pro zlevnění a zefektivnění
výstavby dopravní infrastruktury.
Obr. 1 Mostní list.
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Obr. 2 Vývoj software – plánování nákladů mostních
objektů.

Manuál řeší podrobně i zadávání veřejných zakázek
na stavební práce – dopravní stavby a s tím
související otázku mimořádně nízké nabídkové ceny.
Nezbytně nutnými náklady (minimální cenou)
rozumíme cenu, která dosahuje obvyklé úrovně
přímých nákladů na kalkulační jednici, současně
pokrývá i nepřímé náklady (výrobní a správní režii)
v nezbytně nutné výši a přináší dodavateli alespoň
minimální zisk. Z nákladových analýz staveb
vyplynulo, že při současné situaci na trhu jsou
dosahovány ceny nižší, než ceny uváděné v běžně
(veřejnými zadavateli) používaných cenových
soustavách. Rozdíl je dán především výrazně nižšími
sazbami nepřímých nákladů a zisku, dosahovanými
rabaty při pořizování stavebních materiálů, nižšími
náklady na stroje.

Obr. 4 Kalkulace minimální ceny- rozborový list
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