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Oznámení o výběru 
 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
 

vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce  

ul. Zelená - 1. část 
 

Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

 

 

Zadavatel 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

IČO 00845451 

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

(dále jen „zadavatel“) 

 

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že na základě rozhodnutí Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz č. usnesení 3146/RMOb1418/88/18 ze dne 28. 6. 2018, byl v rámci 

zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky vybrán dodavatel AWT Rekultivace a.s., IČO 476 

76 175, Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá. 

 
Odůvodnění výběru dodavatele 

 

Zadávacího řízení se účastnil pouze jeden účastník:  

 

Identifikace účastníka Nabídková cena v Kč bez DPH 

AWT Rekultivace a.s. 

IČO 476 76 175 

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

13.206.530,- 

 

Vybraný dodavatel prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení způsobem 

stanoveným ZZVZ a zadávací dokumentací veřejné zakázky, když předložil: 

 

 čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ, 

 výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazující základní způsobilost, profesní 

způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ, živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“, odbornou způsobilost „autorizaci v oboru dopravní stavby, 

 seznam 3 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení, jejichž předmětem byla realizace dopravních staveb, každá v minimálním finančním 

objemu 7 000 000,- Kč bez DPH,  

 3 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací uvedených v seznamu pro 

stavby: 

- „Revitalizace lokality Na Okálech – Hornická ve Zlatých Horách“ 

Finanční objem: 9.647.776,- Kč bez DPH 

Doba dokončení: 12/2015 
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- „Rekultivace území Lipiny, přístupová komunikace a terénní úpravy“ 

Finanční objem: 11.865.441,- Kč bez DPH 

Doba dokončení: 07/2015 

 

- „Příprava území po ukončení hornické činnosti – Polyfunkční území areálu bývalého 

dolu Dukla“ 

Finanční objem: 15.303.345,- Kč bez DPH 

Doba dokončení: 03/2014 

 

Poučení  

 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky 

musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.  

 

Oznámení o výběru dodavatele se v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ a čl. X. odst. 10.2 zadávací 

dokumentace považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít 

smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána. 

 

 
V Ostravě dne 28. 6. 2018 
 
 
 
Ing. Jiří Vozňák 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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