
   

 

 

                                                                 

 

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. Název zakázky 

„Zhotovitel Mateřské školy“ 

 

2. Označení zadavatele 

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová 

Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20 

IČO: 00845451 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. 

Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu 

dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci 

stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 

3x stání invalidní. 

 

4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Viz uveřejněné Oznámení o výsledku zadávacího řízení.  

 

5. Použitý druh zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v užším řízení. 

 

6. Označení účastníků zadávacího řízení 

Pořadové číslo nabídky: 1. 

Účastník: MORYS s. r. o. 

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČ: 42864771 

 
 
 



   

 

 

                                                                 

Pořadové číslo nabídky: 2. 

Účastník: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 

IČ: 00014915 

 
 

Pořadové číslo nabídky: 3. 

Účastník: OHL ŽS, a.s. 

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČ: 46342796 

 
 

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

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

 

8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva  

MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771. 

 

9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva 

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle 

kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením 

§ 119 zákona dle následujících kritérií s váhami: 

Kritérium Váha kritéria 

Celková cena v Kč bez DPH  70 % 

Termín realizace  30 % 

Kritérium č. 1 – Celková cena v Kč bez DPH  

Rozumí se celková nabídková cena bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější 

nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je specifikován v čl. 5.2 zadávací 

dokumentace. 

 

Kritérium č. 2 – Termín realizace  

Rozumí se délka plnění vyjádřená v kalendářních dnech od zahájení prací – tj. ode dne 



   

 

 

                                                                 

předání staveniště zhotoviteli, kterou dodavatel uvede ve své nabídce formou číselného 

vyjádření. Maximální možná lhůta, která bude zadavatelem akceptována, je 660 kalendářních 

dnů od předání staveniště, přičemž předpokládané zahájení prací je v létě 2019.  

Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Dodavatel je povinen doložit časový 

harmonogram realizace zakázky. 

 

Na základě hodnotících kritérií bylo stanoveno následující pořadí účastníků: 

 

 

Kritérium č. 1 – Celková cena v Kč bez DPH: 

Číslo 
nabídky 

Hodnocený uchazeč 

Cena bez 
DPH 

Bodová 
hodnota 
nabídky  

Vážená 
bodová 
hodnota 
nabídky Kč 

1 MORYS s. r. o. 59 900 734,13 100,00 70,00 

2 Metrostav a.s. 61 936 962,06 96,71 67,70 

3 OHL ŽS, a.s. 60 856 210,00 98,43 68,90 
 

Kritérium č. 2 – Termín realizace: 

Číslo 
nabídky 

Hodnocený uchazeč 

Lhůta 
realizace 

Bodová 
hodnota 
nabídky  

Vážená 
bodová 
hodnota 
nabídky dny 

1. MORYS s. r. o. 574 100,00 30,00 

2. Metrostav a.s. 630 91,11 27,33 

3. OHL ŽS, a.s. 602 95,35 28,60 

 

Na základě hodnotících kritérií bylo stanoveno následující pořadí účastníků:  

Číslo 
nabídky 

Hodnocené firmy 
Cena bez 

DPH 
Lhůta 

realizace 
Součet 

Konečné 
pořadí 

1. MORYS s. r. o. 70,00 30,00 100,00 1. 

3. OHL ŽS, a.s. 68,90 28,60 97,51 2. 

2. Metrostav a.s. 67,70 27,33 95,03 3. 
 

Nabídka účastníka MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771 je 

nejvýhodnější nabídkou dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídka tohoto účastníka 

splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací dokumentací a zákonem o zadávání 



   

 

 

                                                                 

veřejných zakázek, tj. splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Proto zadavatel rozhodl o 

výběru tohoto dodavatele. 

 

10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi 

HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 28618891 

GEODAK, s.r.o., Krmelínská 306/344, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ: 25397176 

PREVENT PRO s.r.o., Varšavská 282/4, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 28645626 

MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČ: 25394282 

 

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

odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, odůvodnění použití 

zjednodušeného režimu. 

Nebylo použito. 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.  

 

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

zájmů zjištěn 

Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn. 

 

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části 

Nejednalo se o nadlimitní zakázku. 

 

15. 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. 

 

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

evidenčním číslem zakázky: Z2019-018598.        


