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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele 

podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
Název veřejné zakázky: 
„Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba“, poř. č. 145/2018 
 
 
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 vodovodu Přemyšov - 
Poruba, část Poruba“ v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a stavby „Rekonstrukce 
vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov“ v k.ú Svinov a Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava, dle projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby, z 09/2013, zak.č.16/2007 a z 11/2013, zak.č.16/2007 včetně dokumentace bouracích 
prací z 10/2016 a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr z 09/2017, 
které vypracoval Ing. Josef Rechtik, IČO 166 48 625, se sídlem Hornopolní 12, 702 00 
Ostrava.  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH           27.959.287,64 Kč 
DPH         5.871.450,40 Kč 
Cena vč. DPH                                         33.830.738,04 Kč 

    

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle 
ust. § 53 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 
se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
právní forma: společnost s ručením omezením 
IČO: 268 43 099 
                           
JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 
právní forma: společnost s ručením omezením 
IČO: 258 55 581 
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HYYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava  
právní forma: společnost s ručením omezením 
IČO: 476 66 374 
 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
právní forma: akciová společnost 
IČO: 253 17 628  
 
STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
IČO: 410 35 704  
 
KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
IČO: 258 90 981 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 
KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
IČO: 258 90 981 
 

Vybraný dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena podle výsledku hodnocení nabídek jako 
ekonomicky nejvýhodnější, doručil zadavateli oznámení o odstoupení ze zadávacího řízení, 
a proto byl zadavatelem dle ust. § 124 odst. 2 zákona vyloučen. 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 
 
HYYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava  
právní forma: společnost s ručením omezením 
IČO: 476 66 374 

Vzhledem k tomu, že došlo k vyloučení vybraného dodavatele, byla smlouva uzavřena 
s účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku původního hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí. 

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 
 
STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 410 35 704 
 

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 
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zákona), nabyla účinnosti až po podání nabídek dodavatelů. Po nabytí účinnosti výše 
uvedeného ustanovení probíhala komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem výlučně 
v elektronické podobě.  

 

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

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 
 

V Ostravě dne: 11. 2. 2019 

 

 

 

 Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru 
veřejných zakázek a kapitálových účastí  
„elektronicky podepsáno“ 
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