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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky

Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:
Název: JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00
IČ: 662 56 836
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Skotnicová
tel.: 596 112 777
E-mail: advokat@skotnicova.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú.: 2105803183/2700

II. Předmět veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo 
náměstí“ je rekonstrukce části místní komunikace včetně přilehlých zpevněných ploch. V současnosti již stav 
převážně asfaltových komunikací neodpovídá významu tohoto prostoru v centru Ostravy, který je součástí 
Městské památkové zóny Moravská Ostrava. Nově je navržena rekonstrukce zpevněných ploch nahrazením 
kamennou dlažbou tak, aby bylo navázáno na již zrekonstruované plochy Masarykova náměstí.

III. Druh zadávacího řízení
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení.

IV. Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva nebyla uzavřena z důvodu zrušení zadávacího řízení. Cena tak sjednána nebyla.

V. Identifikační údaje vybraného uchazeče 
(vč. odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna 
prostřednictvím subdodavatele)



Žádný uchazeč nebyl vybrán z důvodu zrušení zadávacího řízení. Nebyla vybrána žádná nabídka jako 
nejvhodnější, veřejná zakázka nebude realizována.

VI. Identifikační údaje uchazečů vč. nabídkových cen
V zadávacím řízení byly nabídky podány těmito uchazeči:

1. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ 253 17 628, se sídlem Brno, Mlýnská 68, okres Brno-
město, PSČ 602 00. Nabídková cena předložená tímto uchazečem činí částku ve výši 20.539.654,06
Kč bez DPH.

2. KARETA s.r.o., IČ 623 60 213, se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01. Nabídková cena 
předložená tímto uchazečem činí částku ve výši 18.054.095,44 Kč bez DPH.

3. Společnost pro rekonstrukci ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí – vedoucí 
společník IMOS Brno, a.s., IČ 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno. 
Nabídková cena předložená tímto uchazečem činí částku ve výši 16.349.036,54 Kč bez DPH.

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Oblast Speciální stavby, IČ 480 35 599, 
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00. Nabídková cena předložená tímto uchazečem činí 
částku ve výši 18.897.443,78 Kč bez DPH.

5. COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005, se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00. Nabídková cena 
předložená tímto uchazečem činí částku ve výši 19.347.060,37 Kč bez DPH.

6. EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19. Nabídková cena 
předložená tímto uchazečem činí částku ve výši 15.669.430,57 Kč bez DPH.

VII. Identifikační údaje vyloučených uchazečů, vč. odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení byli vyloučeni tito uchazeči:

1. KARETA s.r.o., IČ 623 60 213, se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01. Veřejný zadavatel 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučil usnesením Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz č. 4908/RMOb1014/75/14 ze dne 07.05.2014 uchazeče z účasti v zadávacím 
řízení, a to z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, konkrétně:

Uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem, 
konkrétně nepředložil seznam nejméně pěti (5) stavebních prací obdobného charakteru provedených
uchazečem za posledních pět (5) let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. 
Uchazeč sice ve své nabídce předložil Čestné prohlášení spolu s uvedením seznamu 5 jím realizovaných 
stavebních prací za posledních 5 let, avšak v seznamu uvedená stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“ nebyla dosud dle předloženého seznamu (datum ukončení 
stavební práce uvedeno jako 5/2014) ani dle předloženého referenčního listu (uvedeny části stavební  práce, 
které dosud nebyly provedeny a které mají být objednateli předány až ke dni 30.05.2014) kompletně 
provedena. 

2. COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005, se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00. Veřejný zadavatel v souladu 
s ust. § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyloučil usnesením Rady městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 4908/RMOb1014/75/14 ze dne 07.05.2014 uchazeče z účasti v zadávacím řízení, a to 
z důvodu vyřazení nabídky uchazeče hodnotící komisí při posuzování nabídek, konkrétně:

Uchazeč nedoložil prohlášení o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, že se před 
podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti a že s podmínkami této zadávací 
dokumentace veřejné zakázky souhlasí a respektuje je.



VIII. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadavatel v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zrušil usnesením Rady 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 5123/RMOb1014/121/14 ze dne 09.06.2014 zadávací 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po 
Smetanovo náměstí“, a to z důvodu skutečnosti, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

V Ostravě dne 19.06.2014

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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