PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
1. Identifikace veřejné zakázky
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných
protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe), evidenční číslo zakázky
Z2018-002302 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2018/S 015-030785 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.
(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

Vypracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe
včetně návrhů možných protipovodňových opatření dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o
dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap:
Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření
Etapa C - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem
Etapa D - Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
38 541 770,00 Kč bez DPH
5. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
IČ
Obchodní jméno
účastníka
1

46347526

AQUATIS a.s.

Sídlo
Botanická 834/56
602 00 Brno

Společnost VRV + SHDP + DHI
47116901

Společník 1:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5

26475081

Společník 2:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

64948200

Společník 3:
DHI a.s.

Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10

2

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

Obchodní jméno

Sídlo

Společnost VRV + SHDP + DHI
47116901

Společník 1:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5

26475081

Společník 2:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

64948200

Společník 3:
DHI a.s.

Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. V rámci hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky zadavatel hodnotil tato dílčí hodnotící kritéria, kterým
byly přiřazeny následující relativní váhy:
1.

Nabídková cena bez DPH

80 %

Počet akcí - studií záplavových území nebo studií odtokových poměrů, kde byl řešen úsek vodního toku min. 5 km dlouhý s
využitím kombinovaného 1D/2D nebo 2D matematických modelů nad rámec kvalifikačního kritéria, které uchazeč realizoval za
posledních 5 let

2.

20 %

Hodnocen bude počet akcí - studií záplavových území nebo studií odtokových poměrů, kde byl řešen úsek vodního toku min. 5
km dlouhý s využitím kombinovaného 1D/2D nebo 2D matematických modelů nad rámec kvalifikačního kritéria, které uchazeč
realizoval za posledních 5 let. Hodnocen bude počet akcí v intervalu 1 až 5.

Hodnocení dílčích kritérií:

Nabídková cena bez
DPH [Kč]

Body celkem

80%

Splnění tohoto dílčího kritéria uchazeč prokáže osvědčením objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení služby.
20%

39 199 480,00

0

78,7

38 541 770,00

5

100,0

Váha
AQUATIS a.s.
Společnost VRV + SHDP + DHI

Počet akcí - studií záplavových území nebo studií odtokových poměrů, kde byl
řešen úsek vodního toku min. 5 km dlouhý s využitím kombinovaného 1D/2D
nebo 2D matematických modelů nad rámec kvalifikačního kritéria, které uchazeč
realizoval za posledních 5 let (hodnoceny budou hodnoty od 1 do 5)

Společník 1:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Společník 2:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Společník 3:
DHI a.s.
mincena je nejnižší
nabídková cena [Kč]
38 541 770,00

Pořadové
číslo
účastníka

IČ

1

46347526

maxpočetakcí je nejvyšší počet akcí [ks]
5

Obchodní jméno

AQUATIS a.s.

Sídlo

Botanická 834/56
602 00 Brno

Body
celkem

Pořadí
nabídek

78,7

2.

100,0

1.

Společnost VRV + SHDP + DHI
47116901

Společník 1:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5

26475081

Společník 2:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

64948200

Společník 3:
DHI a.s.

Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10

2

9.

Označení poddodavatele/ů

Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ: ŠINDLAR s.r.o., IČ 26003236 (spolupráce na vybraných úsecích s významným
povodňovým rizikem v rámci Etap A.1, A.2, a B), EKOTOXA s.r.o., IČ 64608531 (spolupráce v rámci Etapy A.2 (příprava
podkladů – OsVPR z 1. plánovacího období – aktualizace údajů ÚP pro 889,9 km vodních toků; příprava podkladů OsVPR nově
vymezené – získání a zapracování ÚP pro 25 km vodních toků), spolupráce v rámci Etapy C (Návrh OsVPR k připomínkám –
technická zpráva pro celé dílčí povodí + mapy, návrh pro agregované OsVPR + mapy)).
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
Nepoužity.
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
Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky,
z důvodu neúčelnosti
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.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Digitálně podepsal
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