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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 násosek Důlňák - Les“, poř. č. 205/2017 
 
 
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 násosek Důlňák - Les“ v k.ú. 
Vratimov dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost 
Projekt 2010, s.r.o. se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531, pod číslem 
zakázky: 42 200 v listopadu 2015.  

Stavba slouží k jímání podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se   
o rekonstrukci 8 stávajících studní, ze kterých byla voda odebírána pomocí násoskového 
systému a dále upravována na technologickém zařízení čerpací stanice Důlňák. Nově bude 
odběr řešen pomocí ponorných čerpadel umístěných ve studnách, jednotlivé studny budou 
dále napojeny na 3 nové výtlačné řady, prostřednictvím kterých se voda dostane do 
stávajícího armaturního zařízení umístěného v areálu čerpací stanice. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  26.737.789,54 Kč 
DPH        5.614.935,80 Kč 
Cena vč. DPH              32.352.725,34 Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

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

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 150 53 695 
 
HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 476 66 374 
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Hakov, a.s. 
se sídlem: K Nádraží 256, 753 61 Hranice 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 483 92 855 

 
KUNST, spol. s r.o. 
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 190 10 591 

 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 150 53 695 
 

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): 
 
KUNST, spol. s r.o. 
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 190 10 591 
 

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: 

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: 14.03.2018 
Vypracovala: Ing. Kateřina Richterová 
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