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 Kostomlátky, oprava dna plavební komory
(dále jen „VZ“)
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 kompletní opravy dna plavební komory, včetně jeho oddrenážování. Délka opravovaného dna je 82,15 m, šířka dna je
11,4 m.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.
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
IČ

Obchodní jméno

Sídlo

00014915

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

45538093

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nepoužito.
8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.
9. Označení poddodavatele/ů
Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.
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
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.
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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