Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů

zjednodušené podlimitní řízení

Č. j. PVL-12457/2022/830

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
70889953
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
gg4t8hf
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 20. 1. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 15. 2. 2022
Požadavek uchazeče na prodloužení doby plnění veřejné zakázky.
Dle Zadávací dokumentace písmeno G odst.1 je předpokládaná doba realizace 120 dnů od předání staveniště
a současně Smlouva o dílo bod II lhůty a podmínky 1b) určují dokončení stavebních prací nejpozději do
jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla. Z těchto podmínek vyplývá, že na vlastní
realizaci bude mít zhotovitel 90 dní.
Těžba sedimentu musí probíhat směrem proti proudu řeky Sázavy a není tedy možné pracovat na více
stanovištích současně. Dle vyhlášky 67/2015 Sb. bod (1) písm. f) jsou nejvyšší možné ponory pouhých 120
cm v úseku Vrané-Radotín. Při dodržení výše uvedené legislativy bude na odvozy sedimentu nutné použít
nízkoponorové tlačné remorkéry, které budou z důvodu stanovených ponorů přepravovat jen velmi malé
množství natěženého sedimentu. I za použití téměř veškeré dostupné techniky nelze za těchto podmínek
realizovat fyzicky dílo za 90 dní. Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o prodloužení doby plnění
veřejné zakázky o 90 dní.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel k výše uvedenému požadavku sděluje, že částečně vyhovuje žádosti a prodlužuje dobu plnění
veřejné zakázky o 30 dnů, tj. celková předpokládaná doba realizace 150 dnů.
S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 1
a 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny zadávací dokumentace činila
celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.
Nový termín pro podání nabídek:

29. 3. 2022 do 10:00 hodin
Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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