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

 

Název veřejné zakázky:  „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“,       

poř. č. 010/2015      

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

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

2. Předmět veřejné zakázky: 

 
 

Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK“ v Ostravě - Zábřehu. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby, kterou zpracovala společnost Ateliér IDEA, spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 26-6/12 v 
listopadu 2012 včetně doplnění přípravy území o úpravy stávající plochy ze dne 30.01.2015. Při 
realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v Rozhodnutí, stavební povolení,  č.j. 2253-13-
701, které vydal Úřad pro civilní letectví a Rozhodnutí č.j. MV-21349-5/OSM-2013, které vydalo 
Ministerstvo vnitra. 

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: 

 

VÍTKOVICE REVMONT a.s.  Nabídková cena bez DPH: 12.954.946,- Kč 

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602 

Akciová společnost 

IČO: 25828258 

DIČ: CZ25828258 
 

MŽT Stavitelství, a.s.  Nabídková cena bez DPH: 12.878.075,- Kč 

Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 70900 

Akciová společnost 

IČO: 27762157 

DIČ: CZ27762157 
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Stavos Stavba a.s.  Nabídková cena bez DPH: 13.965.200,70 Kč 

U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

Akciová společnost 

IČO: 44739494 

DIČ: CZ44739494 
 
Porr a.s.  Nabídková cena bez DPH: 13.651.801,93 Kč 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 

Akciová společnost  

IČO: 43005560 

DIČ: CZ43005560 

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 soupise stavebních prací, dodávek a služeb a výkaze výměr byly zjištěny v jednotlivých nabídkách 
uchazečů rozdíly, které je činí vzájemně neporovnatelnými. Bylo zjištěno, že jednotliví uchazeči 
rozdílným způsobem ocenili části soupisu stavebních prací, a to u: SO_01_Hangár_Silnoproud, 
SO_01_Hangár – Hangár, SO_02_Teplovodní přípojka, SO_01_Hangár – Zdravotechnika a 
SO_03_Podzemní nádrž pohonných hmot. Uvedené rozdíly mohly být zapříčiněny nejednoznačností 
specifikace plnění definovanou projektovou dokumentací a 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: 21.05.2015 Vyhotovil: Ing. Martina Bittová  
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