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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: 
„LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“, 
poř. č. 94/2018 
 
 
1. Označení zadavatele: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava 
Právní forma: obec 
IČO: 00845451 
 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „LDN Radvanice – zateplení 
obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 
2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, 
IČO: 26821940.  Jedná se o rekonstrukci objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - 
Radvanicích, která řeší zateplení obvodového pláště, včetně výměny oken a dveří a oprav 
balkónů. 

 
 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH    43.900.229,36 Kč 
DPH       9.219.048,17 Kč 
Cena vč. DPH    53.119.277,53 Kč 

 
 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou otevřeným řízením dle § 56 
zákona. 
 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
Účastník č. 1:  MH – STAVBY, s.r.o. 

se sídlem: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30  Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
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IČO:  27776506 
                           
        Účastník č. 2: S-O-D Holding s.r.o. 

se sídlem: Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 73541 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26830272 

 
        Účastník č. 3: Zlínstav a.s. 

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01  Zlín 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 28315669 

 
Účastník č. 4:  INTOZA s.r.o. 

se sídlem: Varšavská  1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25873261 

 
Účastník č. 5:  BDSTAV MORAVA s.r.o. 

se sídlem: č.p. 88, 739 36 Bruzovice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26807947 

 
Účastník č. 6:  BYSTROŇ group a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 27800466 

 
Účastník č. 7:  První KEY – STAV, a.s. 

se sídlem: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 25385127 

 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

--- 
 
 

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

BYSTROŇ group a.s. 
se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 27800466 
 
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: 

--- 
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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. 

 

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

 
 
 
 

V Ostravě dne: 2. 1. 2019  
Vypracovala: Ing. Andrea Laslopová 
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