
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 
 
 
ZADAVATEL:  Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
Sídlem:    Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba 

Zastoupený:    Ing. Petr Mihálik, starosta 

IČ:    00845451 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 

„Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě“ 
 
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 04.05.2018 
zveřejněním výzvy a zadávacích podmínek v plném rozsahu na Profilu zadavatele, sepsal tuto 
písemnou zprávu.  

  
 

1. Předmět veřejné zakázky:     
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla - novostavba areálu pro veřejně prospěšné práce při 
ÚMOb Ostrava – Poruba.  
V areálu bude postavena provozní budova s kancelářemi, sociálním zázemím pro pracovníky 
prospěšných prací a technickým zázemím (dílny, sklady, technická místnost). V areálu budou krytá 
stání pro osobní a užitkové služební vozy. Areál bude oplocen. Areál bude napojen na inženýrské sítě 
– horkovodní přípojkou, vodovodní přípojkou (z prodlouženého vodovodu), kanalizační přípojkou, 
elektropřípojkou, datovou přípojkou. Areálem budou procházet zpevněné plochy s odlučovačem 
lehkých kapalin. Dešťové vody ze střech objektů budou zasakovány. Součásti realizace díla je rovněž 
zpracování  
- dokumentace jednotlivých kontejnerů stavby SO 01 s jejich statickým výpočtem 
   dle dodávaných kontejnerů, jejich roztečí mezi nimi, upravený výkres tvaru základů, pilot 
- výkres výztuže základových konstrukcí 
- dílenská dokumentaci ocelových konstrukcí přístřešku parkovacích stání 
- dílenská dokumentaci pro posuvnou bránu 
- dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
 

1.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

Předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky na stavbu činí  30 339 360,- Kč bez DPH.. 
 

 
1.2 Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části: 

Nerelevantní, nejedná se o nadlimitní zakázku 
 
1.3 Zdůvodnění požadavku na kritérium ekonomické kvalifikace: 

Zadavatel nepožadoval obrat vyšší než dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  
 

  
 

2. Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění výběru dodavatele, 
celková cena zakázky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím 
poddodavatele:      

 
2.1 Vybraný dodavatel: 

 



Zadávací řízení bylo zrušeno 
 
2.2 Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:  

   Zadávací řízení bylo zrušeno 
 
 
2.3 Zadání části veřejné zakázky poddodavatelům  

   Zadávací řízení bylo zrušeno 
 

3. Identifikační údaje všech účastníků ZŘ a jejich nabídková cena: 
Výsledek hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídek po 

hodnocení  

Obchodní firma  

 

Sídlo  

 

Nabídková cena 

bez DPH 

    

    

    

    

    

 
 
 

4. Účastníci ZŘ, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění: 
Žádný z účastníků ZŘ nebyl v rámci otevírání obálek ani posuzování splnění podmínek účasti 
vyloučen. Nebyla podána žádná nabídka 

            

5. Zdůvodnění podání nabídek v listinné podobě: 
V souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona. 
 

6. Zjištěný střet zájmů dle ust. § 44 odst. 2 zákona: 
   

U osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů. Nebyla podána žádná nabídka.  
  

              

7. Zdůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez 
uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a zjednodušeného režimu: 

  

 Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení. 
 

8. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: 
 

Ke zrušení zadávacího řízení došlo z důvodu neobdržení žádné nabídky. Zrušení zadávacího 
řízení je v souladu s § 127 odst.1) zákona.. 

 
 
 
 
V Ostravě dne 05.06.2018 

     
....................................................... 

 
za zadavatele  

Pavla Pipreková 
odbor rozvoje obvodu – veřejné zakázky 
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