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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“) 

 

Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah 

a fasády starého objektu 

Ev. č. VZ 10/2018/D2/SP/OIMH/Wi 

(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 3560/RMOb1418/96/18 ze dne 25. 10. 2018, byl v rámci 

zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky vybrán dodavatel MIJO-STAV stavby s.r.o., 

IČO 278 33 551, Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.   

 
Odůvodnění výběru dodavatele 

 

Nabídka vybraného dodavatel byla na základě hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší 

nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější – vybraný dodavatel předložil nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou.  

 

Seznam účastníků vč. nabídkových cen: 

 

Identifikace dodavatele Nabídková cena v Kč bez DPH 

MIJO-STAV stavby s.r.o. 

IČO 278 33 551 

Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

14.978.447,13 

BDSTAV MORAVA s.r.o. 

IČO 268 07 947 

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 

15.000.000,00 

BYSTROŇ Group a.s. 

IČO 278 00 466 

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

15.690.022,80 
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MH – STAVBY, s.r.o. 

IČO 277 76 506 

V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

15.702.366,10 

 

Vybraný dodavatel zároveň 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 podle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ 

 seznam 4 stavebních prací dle čl. IV odst. 4.3 zadávací dokumentace 

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

stavby: 

- „Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. 

Václavka 19, 21 Ostrava – Bělský Les“ 

Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.026.765,45 Kč bez DPH 

Doba dokončení: 11/2017 

- „Stavební úpravy bytového domu Kosmonautů 606 – 609, Karviná - Ráj“ 

Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.443.697,71 Kč bez DPH 

Finanční objem prací spojených výlučně s výměnou oken a dveří: 3.128.375,- Kč bez 

DPH 

Doba dokončení: 11/2014 

- „Stavební úpravy věžového domu č. p. 426 na ul. Tovární v Bohumíně“ 

Finanční objem spojených výlučně se zateplením: 4.655.648,76 Kč bez DPH 

Doba dokončení: 09/2015 

- „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 

a 6, Ostrava – Bělský Les“ 

Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.489.210,13 Kč bez DPH 

Doba dokončení: 08/2018 

 

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 25. 10. 2018 
 
 
 
 
Ing. Jiří Vozňák 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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