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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: 
„Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“,   
poř. č. 074/2018 
 
 

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 energetického 
hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 
14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017. 

Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny umístěné v 2. PP pavilonu P a k němu navazující 
energetické hospodářství. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní demontáži zařízení 
stávající plynové kotelny a strojovny a s tím spojeným stavebním úpravám. Bude provedena 
rekonstrukce přívodu plynu, odvodu spalin, instalace napojovacích uzlů pro vytápění všech 
čtyř pavilonů, systému měření a regulace, elektroinstalace, zařízení pro ohřev teplé vody 
včetně ochranné dezinfekce systému teplé vody, výměna regulačních napojovacích uzlů 
u přívodních VZT jednotek a výměna zařízení na zvyšování tlaku studené vody. 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  5.373.837,93 Kč 
DPH   1.128.505,97 Kč 
Cena vč. DPH     6.502.343,90 Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním otevřeném řízením 
dle § 56 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

Účastník č. 1: ČEZ Bytové domy, s.r.o. 

   se sídlem: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4 

   právní forma: společnost s ručením omezeným 

   IČO: 06192548 

                           
Účastník č. 2: CERGOMONT s.r.o.    

se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko  
právní forma: společnost s ručením omezeným 
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   IČO: 46993223 
 
Účastník č. 3: ERDING, a.s. 
   se sídlem: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno 

právní forma: akciová společnost  
   IČO: 25512455 
 
Účastník č. 4:  TERMOMONT s.r.o.  
   se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 823/33, PSČ 110 00 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
   IČO: 45538875 
 
Účastník č. 5: REMER, a.s. 

se sídlem: Hřbitovní 429, Staré město, 739 61 Třinec 
právní forma: akciová společnost  

   IČO: 19015003 
 
Účastník č. 6:  IGB Holding, a.s.  
   se sídlem: Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost  
   IČO: 60792434 
 
Účastník č. 7:  VAE THERM, spol. s r.o.  
   se sídlem: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
   IČO: 61973815 
 
Účastník č. 8: UNIMETAL – engineering, s.r.o. 
   se sídlem: Ostrava – Přívoz, Macharova 81/6, PSČ 702 00 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26787385 

 
Účastník č. 9: KOFING a.s. 
   se sídlem: Kirilova 628, 739 21 Paskov 
   právní forma: akciová společnost 
   IČO: 25826336 
 
Účastník č. 10: VAE a.s. 
   se sídlem: Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
   právní forma: akciová společnost 
   IČO: 64610144 
 
Účastník č. 11:  GASCONTROL, společnost s r.o. 
   se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
   právní forma: společnost s ručením omezeným 

   IČO: 46578021 
 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků. 
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7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 

 IGB Holding, a.s.  
se sídlem: Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost  
IČO: 60792434  

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: 

Poddodavatelé nejsou známi. 

 

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

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě, a to před nabytím účinnosti ust. § 211 odst. 3 
zákona. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která proběhla až po nabytí 
uvedeného ustanovení zákona, již proběhla výlučně v elektronické podobě. 

 

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

Nebyl zjištěn střet zájmů. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru veřejných zakázek  
a kapitálových účastí  
 
„podepsáno elektronicky“  

 
 

V Ostravě dne: 26. 11. 2018  
Vypracovala: Ing. Ivana Růžičková 
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