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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: 
„Divadlo loutek – fasáda, okna, dřevěné prvky“,  poř. č. 089/2018 
 
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 „Divadlo loutek – fasáda, okna, dřevěné 

prvky“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro 

provádění stavby, kterou zpracovala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem: 

Kafkova 1064/12, 702 00  Ostrava, IČO: 05725674, v listopadu 2017.  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH    10.799.686,46 Kč 
DPH       2.267.934,16 Kč 
Cena vč. DPH    13.067.620,62 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: 
 
Účastník č. 1: 
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. 
se sídlem: Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, PSČ 262 42 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 28491670 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 
--- 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. 
se sídlem: Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, PSČ 262 42 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 28491670 
 

K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, který jako jediný podal nabídku. 
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8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

JOK, a.s. 

se sídlem: Stavební 445/2a, 602 00  Brno Trnitá 

právní forma: Akciová společnost 

IČO: 25515560 

 

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

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a 
dodavatelem neprobíhala výlučně v elektronické podobě (podle ust. § 211 odst. 3 zákona), 
jelikož ta proběhla před nabytím účinnosti souvisejícího ustanovení. 

 

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

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru veřejných zakázek  
a kapitálových účastí  
 
„podepsáno v z. Ing. Tomášem Smolíkem elektronicky“  

 
 
 
 
 

V Ostravě dne: 23.10.2018  
Vypracovala: Ing. Andrea Laslopová 
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