Zadavatel:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
Veřejná zakázka:
„VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074“
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

70890021

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové
dokumentace pro provádění stavby. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení
následujících činností:
•

vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho zřízení provoz a odstranění,

•

vypracování havarijního a povodňového plánu,

•

aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících
inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště,

•

zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí
podle norem předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby,

•

odvoz a uložení odpadů vzniklých v rámci provádění předmětu veřejné zakázky na
skládku,

•

geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
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•

dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování všech provedených
změn,

•

geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí s potvrzením příslušného úřadu,

•

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před
zahájením stavebních prací zdokumentováno zadavatelem.

Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem činí 147.498.000 Kč bez DPH.

4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na stavební práce byla zadána v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ.

5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky

Název/jméno a

Sídlo

příjmení účastníka

IČO

Společnost VD Morávka

1.

PORR a.s.

PORR Bau GmbH

2.

HOCHTIEF CZ a. s.

3.

CELIO a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 – Strašnice

Absberggasse 47, 1100 Vídeň
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
V Růžodolu 2
43514 Litvínov 7
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43005560

34160 k

46678468

48289922

Společnost VD Morávka

Burešova 938/17

OHL+ MTS
OHL ŽS, a.s.

602 00 Brno – Veveří

46342796

Koželužská 2450/4,

00014915

4.
Metrostav a.s.

Libeň, 180 00 Praha 8

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

7. Označení účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru
účastníka (v případě rozdělení veřejné zakázky na části uvedení části veřejné
zakázky, na kterou byla smlouva uzavřena)
Název/jméno a příjmení účastníka

Sídlo

Společnost VD Morávka

IČO

Dubečská 3238/36

PORR a.s.

100 00 Praha 10 –

43005560

Strašnice
PORR Bau GmbH

Absberggasse 47, 1100

34160 k

Vídeň
Odůvodnění:
Nabídka vybraného dodavatele byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější na základě nejnižší nabídkové ceny.
Na základě nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení bylo stanoveno
následující pořadí nabídek:
Pořadové

Název/jméno a příjmení

Výše nabídkové

Pořadí

číslo nabídky

účastníka, sídlo, IČO

ceny

nabídky
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bez DPH v Kč

Společnost VD Morávka
PORR a.s.
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10
1.

43005560

147.498.000,00,-

1.

170.974.859,66,-

3.

173.098.967,81,-

4.

163.734.253,48,-

2.

PORR Bau GmbH
Absberggasse 47, 1100 Vídeň
34160 k
HOCHTIEF CZ a. s.
2.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
46678468
CELIO a.s.

3.

V Růžodolu 2
435 14 Litvínov 7
48289922
Společnost VD Morávka OHL+ MTS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno-Veveří

4.

46342796

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
Libeň, 180 00 Praha 8
00014915
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8. Označení poddodavatelů účastníka podle bodu 7, pokud jsou zadavateli známi:
Název/jméno a
příjmení

Sídlo

IČO

Předmět plnění

03974324

Geologické práce

poddodavatele
KlaGeo, s.r.o.

Horní 365, 747 15
Šilheřovice

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, bylli střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl identifikován.

11. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky z důvodu potřeby zajištění
jednotné odpovědnosti v rámci poskytování předmětného plnění a rovněž ucelenosti
požadavků na plnění veřejné zakázky. Pokud by jednotlivé části předmětu plnění této veřejné
zakázky byly poskytovány různými osobami, hrozí zadavateli organizační rizika, vícenáklady při
procesech spojených s koordinací různých dodavatelů a zajištění jejich vzájemné spolupráce,
nekompatibilita plnění dodaných různými dodavateli a odpovědnostní rizika.

12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle
ust. § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatelem požadovaná výše obratu nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.

V Ostravě dne 21. února 2021

Mgr. Jan Galář
Digitální podpis:
21.02.2021 22:12

Povodí Odry, státní podnik
právně zastoupeno MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář
na základě plné moci
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(podepsáno elektronicky)
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