
   

 

 

                                                                 

 

Název zakázky 
„Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšíření školní 

družiny“ 

Zadavatel 

Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 

Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20 

IČO: 00845451 

Způsob zadání podlimitní veřejná zakázka v užším řízení 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)  

 

1. Předmět veřejné zakázky 

Viz uveřejněné Oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

 

2. Použitý druh zadávacího řízení 

Viz uveřejněné Oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

 

3. Označení účastníků zadávacího řízení 

Pořadové číslo nabídky: 1. 

Účastník: MORYS s.r.o. 

Sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava 

IČ: 42864771 

Celková cena v Kč bez DPH: 14 756 606,73 

Délka realizace 90 

 

Pořadové číslo nabídky: 2. 

Účastník: BDSTAV MORAVA s.r.o. 

Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 

IČ: 26807947 

Celková cena v Kč bez DPH: 14 420 844,16 

Délka realizace 90 



   

 

 

                                                                 

 

Pořadové číslo nabídky: 3. 

Účastník: Dobré stavby, s.r.o. 

Sídlo: Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice 

IČ: 2582845 

Celková cena v Kč bez DPH: 13 734 675,66 

Délka realizace 89 

 

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

 

5. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že i nejvýhodnější nabídka podaná v zadávacím řízení výrazně 

překročila předpokládanou hodnotu zakázky, ruší zadavatel z ekonomických důvodů v 

souladu s ustanovením § 127 dost. 2 písm. d) zákona předmětné zadávací řízení. 

 

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, 

odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, odůvodnění použití 

zjednodušeného režimu. 

Nebylo použito. 

 

7. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.  

 

8. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet 

zájmů zjištěn 

Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn. 

 

9. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části 

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.  

 

10. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 

odst. 3 zákona 

Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona a stanovil 

minimální roční požadovanou výši obratu v hodnotě nepřesahující dvojnásobek 



   

 

 

                                                                 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 2 zákona. 

 

Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem zakázky: Z2019-011938.  

 

 

V Brně dne 30. 7. 2019 

 

 

 

          _____________________                                                                 

  zástupce zadavatele  

  Mgr. Milan Konečný, VIA Consult a.s. 

         


