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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny
Při plavební odstávce 2020 bude nutné v měsíci září zahradit vybrané plavební
komory (PK) z horní a dolní vody. Jedná se o PK Kostomlátky a Lysá n. L.
Pro montáž provizorního hrazení PK je nutná pomoc potápěčů, jelikož některé
práce při zahrazení PK jsou prováděny pod hladinou vody.
Realizací daného záměru budou splněny závazky dle SoD o zahrazení PK pro
realizaci oprav při plavební odstávce 2020.
2. Popis předmětu veřejné zakázky služby
Předmětem zakázky je pomoc potápěčů při osazování hradidel sloužících
k provizornímu zahrazení PK. Potápěčské práce spočívají v kontrole a vyčištění
dosedacích ploch hrazení PK. Dále práce pokračují v usazení a dotěsnění hradidel
dolního a horního hrazení PK.
Zahrazení PK bylo projednáno s příslušnými orgány a se SPS Praha.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Dotčené pozemky včetně technologií PK jsou majetkem státu s právem
hospodaření Povodí Labe, s.p.
Realizací záměru dojde k zahrazení PK, které je nutné pro realizaci již
odsoutěžených akcí na PK.
4. Rizika nerealizace veřejné zakázky
Nerealizací této zakázky nebude splněna povinnost dle SoD zahradit PK pro
realizaci akcí:
149090002 VD Kostomlátky, oprava dna PK
149150004 VD Lysá n. L., provedení protikorozní ochrany vrat PK
149160005 VD Lysá n. L., oprava dna dolního ohlaví
5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky
S ohledem prací pod hladinou vody, které jsou nutné pro zahrazení PK, musí tyto
práce provést specializovaná firmou v oboru potápěčských prací.

6.Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
29. 9. 2020
30. 9. 2020

Kostomlátky
Lysá nad Labem

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU SLUŽBY
Místo určení:
3411215 VD Kostomlátky – plavební komora
Katastrální území:
Kostomlátky
Místo investice (stavby):
Labe, PK Kostomlátky, ř. km 891,440
Název DM:
Labe: Kostomlátky - PK
Číslo DM:
9051009832
Identifikátor ISYPO:
400041210
3411215 VD Lysá n. L. – plavební komora
Katastrální území:
Lysá n. L.
Místo investice (stavby):
Labe, PK Lysá n. L., ř. km 878,071
Název DM:
Labe: Lysá n. L. - PK
Číslo DM:
9051009843
Identifikátor ISYPO:
400041153

Podrobný popis předmětu služby:
Na určených PK budou potápěči prohlídnuty a vyčištěny dosedací plochy dolního a
horního hrazení PK. Dále bude provedeno usazení a dotěsnění hradidel horního a
dolního hrazení jezu.
Požadované parametry a jejich zdůvodnění:
Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost provést
potřebné potápěčské práce při zahrazení určených PK.
Za škody způsobené na cizím majetku při samotném provádění akce ručí
zhotovitel prací.
Zhotovitel vydá prohlášení, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu služby.

Odhad ceny:
Maximální cena potápěčských prací je odhadnuta na 225 tis. Kč
Požadavky na předání, převzetí atd.:
Objednatel provede protokolární předání potápěčských prací na zahrazení
jednotlivých určených PK.

Přílohy:
Situace
Informace o pozemku

