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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Zveřejněno na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ
19.12.2018

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
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
(dále jen „VZ“)
Zadavatel
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70890005
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2) písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
ruší
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“
Odůvodnění:
V důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel nemohl
předvídat a ani ji nezpůsobil, odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení.
Zadavatel v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy o dílo předpokládal vlastní realizaci prací v plavební
komoře v době její úplné plavební odstávky. Zadavatel jednal se Státní plavební správou o termínu odstávky od
23.9.2019 do 29.11.2019 (viz SOD) tedy v délce 68 dní. Na jednání se Státní plavební správou, které se
uskutečnilo dne 13.12.2018, nebyl akceptován návrh zadavatele na termín plavební odstávky PK Kostomlátky v
termínu 23.9.- 29.11.2019, ale byl určen termín 14.10.- 9.12.2019. Vzhledem ke zkrácení doby odstávky o 11
dní a k posunu termínu odstávky do klimaticky méně vhodného období zadavatel konstatuje, že realizace stavby
dle zadávacích podmínek je za těchto omezujících okolností nemožná a rozhodl o zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel je nucen redefinovat zadávací dokumentaci s ohledem na výše uvedené limitní podmínky.
Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „VD
Kostomlátky, oprava dna plavební komory“.
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