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ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(vyhotovené v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
Identifikace veřejné zakázky
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
(dále jen „VZ“)
uveřejněná dne 25.01.2022 na profilu zadavatele pod DBID 16468 a systémovým číslem P22V00000093, ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-003609 a zadávaná v otevřeném řízení
Zadavatel
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70890005
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2) písm. d) a h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
ruší
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km
0,360 - 0,620“.
Odůvodnění:
Zadavatel po ukončení lhůty pro podání nabídek zjistil, že v rámci předmětné podlimitní veřejné zakázky
obdržel nabídku pouze jednoho dodavatele, čímž došlo k naplnění důvodu, pro který může zadavatel zrušit
zadávací řízení ve smyslu ust. § 127 odst. 2) písm. h) zákona.
Zadavatel dále po obdržení jediné nabídky zkonstatoval, že nabídková cena ve výši 13 729 060,82 Kč bez DPH,
uvedená jediným účastníkem zadávacího řízení, společností STRABAG Rail a.s. v její nabídce, převyšuje
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, stanovenou pro výše uvedenou veřejnou zakázku ve výši
10 952 000 Kč bez DPH, čímž v průběhu zadávacího řízení došlo k situaci, kdy se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv a došlo tím k naplnění důvodu,
pro který může zadavatel zrušit zadávací řízení ve smyslu ust. § 127 odst. 2) písm. d) zákona.
Vzhledem ke kombinaci výše uvedených důvodů pro zrušení, tedy že nabídku do zadávacího řízení podal jediný
účastník (a zadavatel tak nemohl porovnat nabídku a její výši s nabídkami jiných dodavatelů), čímž došlo k
naplnění podmínky dle ust. § 127 odst. 2) písm. h) zákona a dále protože jediným účastníkem nabídnutá
nabídková cena převyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, čímž došlo k naplnění podmínky dle ust.
§ 127 odst. 2) písm. d) zákona, rozhodl se zadavatel své zákonné možnosti zrušit zadávací řízení využít.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620“.
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