
Statutární město Ostrava 
magistrát 
 
 

         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele  
(podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů)  

 
Název veřejné zakázky: „Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. Čs. 

armádního sboru„ poř. č. 152/2014     

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 

2. Předmět veřejné zakázky: 

 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „VYBAVENÍ KŘIŽOVATKY Č. 4077 
MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ“ – jedná se o vybudování světelného 
signalizačního zařízení na křížení frekventované místní sběrné komunikaci – průtahu silnice III. třídy 
s místními obslužnými komunikacemi, zároveň budou vybudovány nové tramvajové nástupiště 
náhradou za stávající nevyhovující včetně přístupových pěších tras, pro vybudování SSZ je nutné 
též rozšíření a úprava stávajících vozovek, vybudování nových přechodů pro chodce, míst pro 
přecházení a přejezdu pro cyklisty včetně navazujících pěších a cyklistických tras, vegetační úpravy 
a přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, zřídí se kamerový dohledový systém a vyhřívané 
zrcadlo. Stavba je umístěna v katastrálních územích Poruba – sever a Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava. 

3. Druh zadávacího řízení: 

 Otevřené řízení 

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

 - 

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 - 

6. Cena dle smlouvy bez DPH: 

 - 

7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: 

 - 

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena: 

 

COLAS CZ, a.s.  Nabídková cena bez DPH: 12.708.889,39 Kč 
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 
akciová společnost 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 

 

ALPINE Bau CZ a.s.  Nabídková cena bez DPH:  14.146.628,77 Kč 
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
akciová společnost 
IČO: 02604795 
DIČ: CZ02604795 
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FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Nabídková cena bez DPH:  14.405.636,80 Kč 
Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 60200 
akciová společnost 
IČO: 25317628 
DIČ: CZ25317628 

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění): 

 -  

10. 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 

 - 

11. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení): 

 - 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

 

V soupisech stavebních prací, dodávek a služeb a výkazech výměr jednotlivých nabídek byly 
zjištěny rozpory v nákladech stanovených na přípravnou činnost, inženýrskou činnost, průzkumné 
práce a ostatní a vedlejší náklady, které činí jednotlivé nabídky vzájemně neporovnatelnými. Bylo 
zjištěno, že uvedené rozpory mohly být zapříčiněny výkazem výměr poskytnutým uchazečům, jako 
součást projektové dokumentace pro provádění stavby, kdy tento obsahuje starší způsob dělení na 
„Hlavy“, které však přesně neodpovídá vyhlášce č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. S ohledem na uvedené a s konstatováním, že je nezbytné 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby k této veřejné zakázce v souladu s uvedeným 
upravit, zadavatel podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona rozhodl zadávací řízení zrušit. 

 
 

V Ostravě, dne: 29.10.2014 Vyhotovil: Ing. Tomáš Smolík  
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