PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
1. Identifikace veřejné zakázky
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
(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 akce spočívající v zabezpečení kapacity koryta řeky Labe v intravilánu města Hradec Králové a oprava poškozených
břehových opevnění. Součástí stavby je těžení nánosů ze břehů a dna na původní úroveň v celém šířkovém profilu (v lokalitě od
jezu po soutok s Orlicí), provedení těžkého kamenného záhozu, oprava levobřežní kamenné dlažby, oprava břehového opevnění
na soutoku s řekou Orlicí a kácení náletové vegetace s následnou náhradní výsadbou. Náhradní výsadba bude v převážné části
realizována v lokalitě Jiráskovy sady. Přístup na staveniště je z přilehlých Jiráskových sadů velmi problematický, proto bude
stavba obsluhována z vody – zařízení staveniště bude umístěno na náplavce na pravém břehu Labe ve vzdálenosti cca 1,3 km
směrem po proudu.
4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
11 621 000,00 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
IČ
Obchodní jméno
číslo
účastníka
1

26244918

PS PROFI s.r.o.

2

27532208

SOVIS CZ, a.s.

3

46509283

P O P R spol. s r.o.

Sídlo
Stará 856/5
Zábrdovice
602 00 Brno
Přemyslova 219/17
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Stavební 1148
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

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
46509283

Obchodní jméno
P O P R spol. s r.o.

Sídlo
Stavební 1148
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Nabídková cena
v Kč bez DPH
11 621 000,00

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
Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ: Miroslav Kedršt, IČ 15003281 (vodní doprava), GEOLES s.r.o., IČ 25292811 (geodetické
práce), EMPLA AG spol. s r.o., IČ 25996240 (rozbory).

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.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Digitálně podepsal
Ing. Petr Martínek
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
18.02.2019 14:18

Digitálně podepsal
Ing. Marián Šebesta
18.02.2019 14:45

