
Statutární město Ostrava 
magistrát 
 
 

1 
 

         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: 
„Nová radnice - klimatizace“,  poř. č. 075/2018 
 
 

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 „Nová radnice - klimatizace“. Jedná se o 
vybudování klimatizace vybraných částí objektu Nové radnice na Prokešově náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava a objektu tzv. přístavby na Sokolské třídě v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Budova Nové radnice - 
klimatizace“, kterou zpracovala společnost Středisko speciálních činností, spol. s r.o., se 
sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033515, v prosinci 2017.  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  24.003.548,26 Kč 
DPH     5.040.745,13 Kč 
Cena vč. DPH     29.044.293,39 Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

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

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

Účastník č. 1: AZ Klima a.s. 
se sídlem: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 24772631 
 

Účastník č. 2: TEMEX, spol. s r.o. 
se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 42767873 
 

Účastník č. 3: CLIMART s.r.o. 
se sídlem: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 27845061  
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Účastník č. 4: MORYS s. r. o. 
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 42864771  

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 

TEMEX, spol. s r.o. 
se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 42767873 

Vybraný dodavatel TEMEX, spol. s r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena podle výsledku 
hodnocení nabídek jako ekonomicky nejvýhodnější, doručil zadavateli sdělení o odstoupení z 
výběrového řízení, a proto byl zadavatelem dle ust. § 124 odst. 2 zákona vyloučen. 
 
CLIMART s.r.o. 
se sídlem: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 27845061  

Dodavatel CLIMART s.r.o., který se umístil podle hodnocení nabídek jako druhý v pořadí, 
doručil zadavateli oznámení o odstoupení účastníka zjednodušeného podlimitního řízení, a 
proto byl zadavatelem dle ust. § 124 odst. 2 zákona vyloučen. 

 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 
 
MORYS s. r. o. 
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 42864771  

Vzhledem k tomu, že došlo k vyloučení vybraných dodavatelů, kteří se umístili jako první a 
druhý v pořadí, byla smlouva uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se podle 
výsledku hodnocení nabídek umístil jako třetí v pořadí. 

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

 
 

V Ostravě dne: 12. 11. 2018  
Vypracovala: Ing. Martina Bittová 
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