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Písemná zpráva 
 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

 

 

Rekonstrukce ulice Jurečkova II 
 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

 
 
 

1. Označení zadavatele 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

IČ 00845451 

se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

(dále jen „zadavatel“) 
 

2. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území na pozemcích parc. č. 368/2, 369/2, 375/1, 

376/5, 384/2, 384/1 a 386 v katastrálním území Moravská Ostrava spočívající v rekonstrukci pozemní 

komunikace, chodníků a zpevněných ploch před Domem umění včetně úpravy veřejného osvětlení. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě 
 

4.935.374,30,- Kč bez DPH 

 

4. Druh zadávacího řízení 

 
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

5. Označení účastníků zadávacího řízení  

 

1. 
AWT Rekultivace a.s. 
IČ 476 76 175 
Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

2. 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
IČ 258 69 523 
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

3. 
STRABAG a.s. 
IČ 608 38 744 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

 
 
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

 
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 
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7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění jeho výběru 

 
AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175, Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá. 

 

Nabídka dodavatele byla na základě hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková 

cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější – dodavatel předložil nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou a zároveň prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení způsobem 

stanoveným zákonem a zadávací dokumentací veřejné zakázky. 

 
8. Označení poddodavatelů 

 
Zhotovitel nehodlá k plnění veřejné zakázky využít poddodavatele.  

 
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

 
Nepoužito. 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 

Nepoužito. 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

 

Nepoužito. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení  

 
Nezrušeno. 

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků 

 

Zadavateli nevznikla povinnost elektronické komunikace dle ust. § 211 odst. 3 zákona ve spojení 

s ust. § 279 odst. 2 zákona. 

 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 
 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  

 

 

 
V Ostravě dne 29.11.2017 
 
 
 
 
Ing. Jiří Vozňák 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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