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 Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
(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
Oprava koruny hlavní hráze vodního díla Mšeno mimo úseku přemostění nad bezpečnostními přelivy. Bude provedena demontáž
stávajících konstrukcí - zábradlí, stožáry veřejného osvětlení, konstrukční vrstvy vozovky a chodníků s obrubníky. Budou
odbourány stávající podkladní betony koruny hráze a demontovány parapetní kvádry římsy. Následně budou provedeny nové
spádové betony, odvodňovače a hydroizolace koruny hráze. Po provedení těchto prací budou demontované konstrukce a vybavení
obnoveny.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
18 818 000,00 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

45274924

EUROVIA CS, a.s.

2

25018094

SaM silnice a mosty a.s.

3

00014915

Metrostav a.s.

Sídlo
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa
Koželužská 2450/4
Libeň
180 00 Praha 8

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
45274924

Obchodní jméno
EUROVIA CS, a.s.

Sídlo
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Nabídková cena
v Kč bez DPH
18 818 000,00

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
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
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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