
 

 
 

        
 
 
 

 
        

 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Povodí Vltavy provede tržní konzultaci před výběrovým řízením na 
modernizaci lodního výtahu na Orlíku 

 

Praha, 25. května 2017 – Povodí Vltavy, státník podnik, oznamuje konání předběžné tržní 
konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
souvislosti s přípravou zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „VD Orlík - 
Modernizace lodního výtahu“. 

Předmětem konzultované veřejné zakázky bude modernizace lodního výtahu na vodním díle 
Orlík, včetně poskytnutí souvisejících projektových činností. „Vzhledem k unikátní povaze této 
veřejné zakázky, rozhodl jsem o provedení předběžné tržní konzultace. Jejím účelem je 
především seznámit potenciální dodavatelé se záměrem zadání veřejné zakázky a získání 
informací relevantních pro přípravu zadávacích podmínek, včetně konkretizace předmětu 
veřejné zakázky s ohledem na možná technická řešení projektu, jeho finanční náročnost či 
dobu realizace,“ upřesňuje v této souvislosti generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy 
Petr Kubala.   

„Záměrem Povodí Vltavy je vést předběžnou tržní konzultaci zcela transparentně a umožnit na 
jejím základě maximálně širokou hospodářskou soutěž. Z toho důvodu umožníme účast na 
předběžné tržní konzultaci neomezenému počtu potenciálních dodavatelů, kteří mají z hlediska 
předmětu veřejné zakázky potřebné zkušenosti,“ dodává Tomáš Havlíček, investiční ředitel 
státního podniku.   

Předběžná tržní konzultace bude zahrnovat mimo jiné osobní setkání zástupců státního 
podniku Povodí Vltavy se zástupci potenciálních dodavatelů přímo na místě a navazující 
dotazníkové šetření. „Věříme, že výsledek předběžné tržní konzultace významným způsobem 
přispěje k úspěšné realizaci tohoto jedinečného projektu,“ uzavírá Petr Kubala.  

Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné na 
profilu zadavatele na webové adrese: 

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_8769.html 

 
 
Hugo Roldán 
odd. styku s veřejností 
Tel.: 221 401 960 
GSM: 734 641 760 
e-mail: hugo.roldan@pvl.cz 
 
 
Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v 
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km významných 
vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných 
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních 
nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  
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