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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: 
„Multifunkční parkovací dům u MNO – DÚR a IČ“, poř. č. 237/2016 

 
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 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně 
výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro 
stavbu „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.“ v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava. Podkladem je investiční záměr pod názvem „Multifunkční parkovací 
dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.“ zpracovaný společností DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. se sídlem: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377, pod 
zakázkovým číslem: 160099 v 9/2016.  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  1.840.000,- Kč 
DPH      386.400,- Kč 
Cena vč. DPH  2.226.400,- Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle § 
53 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
Účastník č. 1: Arch.Design, s.r.o. 

                  se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

  právní forma: společnost s ručením omezeným 

                       IČO: 25764314 

Účastník č. 2: KANIA a.s. 

                  se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

  právní forma: akciová společnost 

                      IČO: 26817853 

Účastník č. 3: Společnost „Parkovací dům MNO“ 

   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

  se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava       

     právní forma: akciová společnost 

  IČO: 42767377 
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     VPÚ DECO PRAHA a.s. 

     se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

  právní forma: akciová společnost 

    IČO: 60193280 
 

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

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

KANIA a.s. 
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost  
IČO: 26817853 

K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla podle výsledku 
hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

OBERMEYER HELIKA a.s. 
se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9 
právní forma: akciová společnost  
IČO: 60194294 

 

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: 26. 4. 2017  
Vypracovala: Ing. Aleš Horák 
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