VÝZVA K ÚČASTI
na
Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce
zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok
2019

Č. j. 67286/2018-830

13. 12. 2018

Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky,
služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik pro kalendářní rok 2019

PPVZ

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že představení plánovaných podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro
kalendářní rok 2019 (dále jen „PPVZ“) není předběžnou tržní konzultací dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nejedná se ani o výzvu
k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 nebo § 129 odst. 4 zákona, ani o výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku.
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A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Datová schránka:

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

Profil zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Ing. Jitka Vacková, oddělení veřejných zakázek a smluv
+420 221 401 446
+420 734 646 878

B. VYMEZENÍ ÚČELU PPVZ
1. Účelem PPVZ je seznámení potencionálních dodavatelů o záměru zadat konkrétní podlimitní a
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce v průběhu kalendářního roku 2019.
2. Cílovou skupinou potencionálních dodavatelů pro PPVZ jsou dodavatelé:
a) schopní poskytnout osobní, nákladní a užitkové automobily, kolové traktory, kráčivá rypadla,
pracovní čluny s výklopnou přídí, plynové chromatografy nebo kancelářský nábytek v rámci
veřejných zakázek na dodávky;
b) schopní poskytnout aktualizaci plánů dílčích povodí, studie odtokových poměrů, studie
proveditelnosti nebo ostrahu objektů a dále dodavatelé disponující oprávněním k podnikání
v rozsahu živnostenského oprávnění s názvem „Projektová činnost ve výstavbě“ v rámci veřejných
zakázek na služby; a
c) disponující oprávněním k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění s názvem „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“ v rámci veřejných zakázek na stavební práce.

C. LHŮTA A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO PPVZ
1. Dodavatelé doručí vyplněnou a podepsanou přihlášku k účasti na PPVZ ve znění přílohy č. 1 této výzvy
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele nejpozději do 17. 1. 2019, 9:00 hod.
2. Dodavatelé, kteří doručí přihlášky později, nebudou k účasti na PPVZ přizváni, nerozhodne-li zadavatel
jinak.

D. JAZYK PPVZ
1. PPVZ bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce. Veškeré dokumenty v rámci PPVZ budou
vyhotoveny v českém jazyce a veškeré úkony a komunikace ze strany dodavatelů musí být vůči
zadavateli vedeny v českém, případně slovenském jazyce.
2. Zadavatel tak pro vyloučení pochybností uvádí, že přihláška k účasti na PPVZ musí být zpracována
v českém, případně slovenském jazyce. Zadavatel upozorňuje na výhradu dle bodu H odst. 3 této
výzvy, na jejímž základě nebude přihlížet ke komunikaci, podkladům a připomínkám dodavatelů
zpracovaným v jiném než českém, případně slovenském jazyce. Zadavatel tedy žádá zahraniční
dodavatele, aby si za účelem účasti na PPVZ zajistili překlad z nebo do českého, případně slovenského
jazyka.
3. Osobní jednání uskutečněné dle bodu E této výzvy bude vedeno v českém jazyce. Zadavatel u
zástupců dodavatelů nehovořících českým, případně slovenským jazykem připouští účast jednoho
překladatele za dodavatele.

E. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH A HARMONOGRAM PPVZ
1. PPVZ bude zahrnovat osobní jednání zadavatele a zástupců přizvaných dodavatelů, kteří podali
přihlášku. Dodavatelé se mohou do PPVZ přihlásit do doby dle bodu C této výzvy.
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2. Osobní jednání se bude konat na místě a v termínu dle bodu F této výzvy.
3. Osobní jednání proběhne formou prezentace a stručného představení podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek dle jejich druhu, které zadavatel plánuje zadat v kalendářním roce 2019. Nejprve
proběhne představení veřejných zakázek na dodávky a služby (vyjma veřejných zakázek na projektové
práce) a na závěr budou představeny veřejné zakázky na stavební práce a projektové práce. V rámci
všech představovaných veřejných zakázek bude sdělen alespoň jejich druh, předpokládaná hodnota,
místo plnění veřejné zakázky a stručně shrnut jejich předpokládaný předmět.
4. Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek a podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zástupců
zadavatele odpovídáno, a to vzhledem k tomu, že nejsou doposud nastaveny nebo se před zahájením
jednotlivých zadávacích řízení mohou změnit.

F. MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ OSOBNÍHO JEDNÁNÍ
F.1 Místo:
1. Místem konání osobního jednání je sídlo zadavatele. Sraz osob zastupujících dodavatele se uskuteční
na recepci 15 minut před začátkem osobního jednání.
2. Dojde-li ke změně místa osobního jednání, zejména z důvodu zajištění vyšší kapacity než uvedené
v bodu G této výzvy, odešle zadavatel oznámení o této skutečnosti nejpozději 1 kalendářní den před
původním termínem. Oznámení bude odesláno na e-mail uvedený dodavatelem v přihlášce.
3. Oznámení o změně místa osobního jednání dle předchozího odstavce nebude odesláno dodavatelům,
jimž zadavatel odeslal oznámení o neumožnění účasti na osobním jednání a dalším průběhu PPVZ
v souladu s touto výzvou.
F.2 Termín:
1. Osobní jednání se bude konat 18. 1. 2019 od 10:00.
2. Dojde-li ke změně termínu osobního jednání, odešle zadavatel oznámení o této skutečnosti nejpozději 1
kalendářní den před původním termínem. Oznámení bude odesláno na e-mail uvedený dodavatelem
v přihlášce.
3. Oznámení o změně termínu osobního jednání dle předchozího odstavce nebude odesláno
dodavatelům, jimž zadavatel odeslal oznámení o neumožnění účasti na osobním jednání a dalším
průběhu PPVZ v souladu s touto výzvou.

G. PODMÍNKY ÚČASTI OSOB ZA DODAVATELE NA OSOBNÍM JEDNÁNÍ
1. Za každého dodavatele se osobního jednání může účastnit max. 1 osoba. V případě účasti osob
nehovořících českým, případně slovenským jazykem se nad rámec uvedeného limitu může osobního
jednání účastnit 1 překladatel za každého dodavatele.
2. Maximální počet osob účastnících se osobního jednání je z kapacitních důvodů omezen na 60, přičemž
v případě překročení tohoto limitu dle přihlášek dodavatelů bude účast na osobním jednání umožněna
osobám zastupujícím dodavatele dle data a času doručení přihlášky.

H. VÝHRADY ZADAVATELE
1. Zadavatel si vyhrazuje právo neumožnit dodavateli účast na osobním jednání. O této skutečnosti
zadavatel odešle takovému dodavateli oznámení alespoň 1 kalendářní den před termínem konání
osobního jednání. Oznámení bude odesláno na e-mail uvedený dodavatelem v přihlášce.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, resp. osobu přítomnou za dodavatele z účasti na
osobním jednání i v jeho průběhu.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřihlížet ke komunikaci, podkladům a připomínkám dodavatelů v jiném
než českém, případně slovenském jazyce.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zaznamenávat průběh PPVZ, např. prostřednictvím zápisů, obrazových
nebo zvukových nahrávek nebo souhrnů hlavních prvků komunikace. Osoby účastnící se osobního
jednání udělí souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořízením záznamu podpisem prezenční
listiny.
5. Dodavatel nemá právo požadovat po zadavateli náhradu nákladů spojených s jeho účastí na PPVZ.
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6. Zadavatel může zrušit PPVZ bez udání důvodu.
7. Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik, která je uveřejněna na adrese
http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/ochrana-osobnich-udaju--gdpr-.

I. SEZNAM PŘÍLOH
1. Přihláška k účasti na PPVZ
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Tomáš Tomáš Havlíček, MBA
2018.12.13
Havlíček, MBA Datum:
14:42:11 +01'00'
Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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