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:
„Demolice objektu Sokolská“, poř. č. 128/2018
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 demolice objektu na ulici Sokolská třída 2641/62,
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle projektové dokumentace bouracích prací s názvem
stavby „Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 a přeložka předávací stanice PS 411“
zpracované společností SPAN s.r.o., IČO: 47153521, se sídlem: Kratochvílova 3, 702 00
Ostrava v 07/2017.
Stavba je členěna na jednotlivé objekty:
1. SO 01 – Demolice stávajícího objektu - desetipodlažní objekt určený pro sociální
bydlení, v 1. PP se nachází zázemí obytného objektu – sklepy, prádelna a předávací
stanice sekundárního tepla, která je jak pro předmětný objekt, tak pro další objekty.
V 1.NP je vstupní část, administrativa a převážně sociální bydlení stejně jako ve zbylých
podlažích (2. - 8. NP). V 9.NP se nachází společenské místnosti a terasa.
2. SO 02 – Stavební úpravy předávací stanice.
3. SO 03 – Přípojné primární a sekundární topné potrubí k přeložené Předávací stanici
PS411.
Jedná se o demolici obytného objektu (SO 01) se zachováním jeho přízemní části, která bude
stavebně upravena (SO 02) bez rozšíření zastavěné části a do níž bude přeložena předávací
stanice nacházející se v současné době v demolovaném objektu. Součástí stavebních úprav
je napojení objektu na kanalizaci, vodu a elektro - toto napojení je vedeno v zastavěné části
demolovaného objektu. Do nově vzniklé předávací stanice budou přivedeny primární a
následně odvedeny sekundární rozvody tepla (SO 03). Primární rozvody budou napojeny ve
stávající šachtici a sekundární rozvody budou napojeny na stávající rozvody.

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

6.602.273,33 Kč
1.386.477,40 Kč
7.988.750,73 Kč

4. Druh zadávacího řízení:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou zjednodušeným podlimitním
řízením dle § 53 zákona.
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5. Označení účastníků zadávacího řízení:
POLANSKÝ GROUP a.s.
se sídlem: Přemyslova 529, 251 01 Říčany
Právní forma: akciová společnost
IČO: 27633896
DAV, a.s.
se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava
Právní forma: akciová společnost
IČO: 00575381
AWT Rekultivace a.s.
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov
Právní forma: akciová společnost
IČO: 47676175
PB SCOM s.r.o.
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 25397087

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

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění):
PB SCOM s.r.o.
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 47676175
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídková cena bez DPH je
nejnižší. Na základě této skutečnosti byla nabídka tohoto účastníka vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Miroslav Jiříček
se sídlem: Galašova 591, 753 01 Hranice
právní forma: fyzická osoba podnikající
IČO: 12107573

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: 02. 10. 2018
Vypracovala: Ing. Kamila Vasilová
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