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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
 
Název veřejné zakázky: 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. 
Frankova“,  poř. č. 200/2016 
 
 
1. Označení zadavatele: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava 
Právní forma: obec 
IČO: 00845451 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Proskovice, lokalita ul. Frankova – 1. část“, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Dílo bude 
realizováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zak. č. 1825-3013-1-610-000-0 
zpracované společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., akciová společnost, 
IČO: 45193622, se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  11.233.865,67 Kč 
DPH     2.359.111,79 Kč 
Cena vč. DPH  13.592.977,46 Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou zjednodušeným podlimitním 
řízením dle § 53 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
COMMODUM, spol. s r.o. 
se sídlem: č.p. 225, 756 27  Valašská Bystřice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 46577238 
 
JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25855581 
 
HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 47666374 
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AWT Rekultivace a.s. 
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 47676175 
 
Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. 
se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26843099 
 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00  Brno 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25317628 
 
KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 25890981 
 
STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 41035704 
 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 
KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/17, 710 00  Ostrava 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 25890981 

Odůvodnění vyloučení: Po posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení byly 
v nabídce tohoto účastníka zjištěny nejasnosti v dokladech předložených k prokázání základní 
způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona 
a v harmonogramu realizace díla.  

Dále byla zadavatelem v souladu s ust. § 113 odst. 1 zákona posouzena nabídková cena 
tohoto účastníka a bylo shledáno, že jeho nabídka obsahuje v objektech:  
SO 01: Rekonstrukce kanalizace ul. Světlovská, pol. č. 24 – 22 - 76622,  
SO 02: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce, pol. č. 30 – 22,   
SO 06: Rekonstrukce vodovodu ul. Frankova, Sídlištní, pol. č. 1 – 10,  
Pasportizace a monitoring objektů, pol. č. 1 – 12 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi byl tento účastník požádán dle ust. § 46 zákona 
o písemné objasnění předložených dokladů a dále o písemné zdůvodnění způsobu stanovení 
mimořádně nízké nabídkové ceny dle ust. § 113 zákona. 

Vzhledem k tomu, že tento účastník požadovaná objasnění předložených údajů a zdůvodnění 
způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny ve stanovené lhůtě nepředložil, byl 
v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b)  a odst. 4 zákona z účasti v zadávacím řízení vyloučen. 
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STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 41035704 

Odůvodnění vyloučení: V souladu s ust. § 113 odst. 1 zákona byla posouzena nabídková cena 
tohoto účastníka a bylo shledáno, že jeho nabídka obsahuje v objektech:  
SO 01: Rekonstrukce kanalizace ul. Světlovská, pol. č. 24 – 22 - 76622,  
SO 02: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce, pol. č. 30 – 22,   
SO 06: Rekonstrukce vodovodu ul. Frankova, Sídlištní, pol. č. 1 – 10  
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi byl tento účastník požádán dle ust. § 46 zákona 
o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dle ust. § 113 
zákona. 

Vzhledem k tomu, že tento účastník požadované zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně 
nízké nabídkové ceny ve stanovené lhůtě nepředložil, byl v souladu s ust. § 48 odst.  4 zákona 
z účasti v zadávacím řízení vyloučen. 
 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 
 
HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00  Ostrava - Přívoz 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 47666374    
 
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídková cena bez DPH je 
nejnižší. Na základě této skutečnosti byla nabídka tohoto účastníka vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

Poddodavatelé nejsou známi. 

 

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků: 

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě. Povinnost, aby písemná komunikace mezi 
zadavatelem a dodavatelem probíhala výlučně v elektronické podobě (podle ust. § 211 odst. 3 
zákona), doposud pro zadavatele nenabyla účinnosti.  

 

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů: 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 
 
 
 
 

V Ostravě dne: 10. 4. 2017  
Vypracovala: Ing. Andrea Laslopová 
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