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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: 
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“, poř. č. 162/2018 
 
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 kanalizace v ul. Výstavní“, 
v k. ú. Mariánské hory a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci 
kanalizace v intravilánu na území městských obvodů Mariánské hory a Hulváky v ulici 
Výstavní. Rekonstrukce bude provedena převážně za použití klasické technologie 
v otevřeném paženém výkopu. Celková délka stok je 655,2 m. Je navrženo potrubí 
z glazovaných kameninových trub DN 300 - 600. Součástí stavby je přepojení stávajících 
domovních kanalizačních odbočení (přípojek), přípojek uličních vpustí a dešťových svodů. 
Po vybudování nových stok bude stávající betonové potrubí (DN 300 – 1000, délka 1 220 
m), vyplněno vhodným materiálem (např. zaplavení cementopopílkem, betonem, zafoukání 
sypkým materiálem), mimo výkop nové kanalizace. Šachty budou odstraněny do 1 m 
od povrchu, spodní části budou zabetonovány a uvolněný prostor bude vyplněn 
nesoudržnou zeminou. Veškeré dotčené plochy budou po ukončení výstavby uvedeny 
do původního stavu v souladu s vyjádřením majitelů a správců, včetně obrub. 
 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  29 300 000,- Kč 
DPH     6 153 000,- Kč 
Cena vč. DPH  35 453 000,- Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. 

V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice 

společnost s ručením omezeným 

IČO: 26843099 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

společnost s ručením omezeným 

IČO: 25855581 
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HYDROSPOR spol. s.r.o. 

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

společnost s ručením omezeným 

IČO: 47666374 

 

STASPO, spol. s.r.o. 

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

společnost s ručením omezeným 

IČO: 41035704 

 

KR OSTRAVA a.s. 

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

akciová společnost 

IČO: 25890981 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků. 
 

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

KR OSTRAVA a.s. 

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

akciová společnost 

IČO: 25890981 

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: 

Zadavateli nejsou poddodavatelé známi. 
 

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků: 

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a 
dodavatelem neprobíhala výlučně v elektronické podobě (podle ust. § 211 odst. 3 zákona), 
jelikož ta proběhla před nabytím účinnosti souvisejícího ustanovení. 
 

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů: 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

 

V Ostravě dne: 23. 10. 2018 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí  
 
„podepsáno v z. Ing. Tomášem Smolíkem elektronicky“ 
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