Statutární město Ostrava
magistrát

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:
„Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění“, poř. č. 95/2018
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 komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice“ 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 46 194
v únoru 2018, jedná se o stavební úpravu komunikace pro pěší, která se nachází na levém
břehu řeky Ostravice, v poškozených úsecích bude stávající vrstva odstraněna a
nahrazena novou konstrukcí s dlážděným žulovým povrchem;
 realizace stavby „Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice – Moravský břeh –
SO 03“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala
Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava, IČO:
47678798, pod číslem zakázky A.243.2 v prosinci 2016, jedná se o realizaci stavebního
objektu SO 03 Plochy u spodního stupně, v předmětném území bude provedeno zpevnění
břehů a bermy řeky Ostravice, opevnění bude provedeno formou zatravněné dlažby
z lomového kamene.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

15.683.000,- Kč
3.293.430,- Kč
18.976.430,- 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:

HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 27720161

Účastník č. 2:

Společnost Lesostavby – K2 - Bermy řeky Ostravice – komunikace a
opevnění:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
právní forma: akciová společnost
IČO: 45193118
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K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 28573994

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění):
HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 27720161
Vybraný dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena podle výsledku hodnocení nabídek jako
ekonomicky nejvýhodnější, byl vyloučen dle § 122 odst. 7 zákona, a to z důvodu nepředložení
dokladů a údajů dle § 122 odst. 3 a 5 zákona.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění):
Společnost Lesostavby – K2 - Bermy řeky Ostravice – komunikace a opevnění:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
právní forma: akciová společnost
IČO: 45193118
K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 28573994
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: 19. 9. 2018
Vypracoval: Ing. Aleš Horák
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