PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
1. Identifikace veřejné zakázky
VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu
(dále jen „VZ“)
uveřejněná dne 27.01.2022 na profilu zadavatele pod DBID
a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

16480

a

systémovým

číslem

P22V00000105

2. Zadavatel
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70890005
(dále jen „Zadavatel“)
3. Předmět veřejné zakázky
Realizace komplexní protikorozní ochrany jezových těles (pravého, středního a levého) včetně opravy technologických zařízení
(prahové boční těsnění). Práce na vodním díle budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném prostoru
příslušných jezových polí. Po dobu realizace prací bude z provozu odstaveno vždy pouze jedno jezové pole. Při postupném
zahrazení jezových polí budou tělesa otryskána abrazivním materiálem nezávadným z hlediska životního prostředí. Následně bude
aplikován protikorozní nátěr s vysokou odolností vůči odpadní a užitkové vodě i vůči chemikáliím. Nátěr je mechanicky odolný s
dobrou přilnavostí na ocelový povrch a s nezávadností vůči životnímu prostředí. Součástí realizace je i výměna těsnících prvků a
oprava silně poškozených ocelových prvků.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
17 520 531,80 Kč bez DPH.
5. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
IČ
Obchodní jméno
účastníka
1

18227015

s.N.E.T., spol. s r.o.

2

44566379

VANAP, s.r.o.

Sídlo
Jenišov 14
362 11 Jenišov
Lišnice 38
434 01 Lišnice

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je:
IČ
44566379

Obchodní jméno
VANAP, s.r.o.

Sídlo
Lišnice 38
434 01 Lišnice

Nabídková cena
v Kč bez DPH
17 520 531,80

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH).
9. Označení poddodavatele/ů
Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ: REMOV, spol. s r.o., IČ 64051170 (zámečnické práce), Potápěčská stanice, a.s., IČ
47285532 (přistavení a odstavení pontonů).
10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nezrušeno.
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků
Netýká se.
15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Netýká se.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
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