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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“) 

 

Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 

(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 1437/RMOb1822/22/20 ze dne 6. 1. 2020, byl v rámci 

zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky vybrán dodavatel UNIMETAL – engineering, s.r.o., 

IČO 267 87 385, Macharova 81/6, 702 00 Ostrava – Přívoz.   

 

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 

UNIMETAL – engineering, s.r.o. 
IČO 267 87 385 
Macharova 81/6, 702 00 Ostrava – Přívoz 

1.899.980,00 

IGB Holding, a.s. 
IČO 607 92 434 
Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 

2.130.041,29 
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Identifikace dodavatele Nabídková cena v Kč bez DPH 

INSTOP, spol. s r.o. 
IČO 469 94 955 
Obchodní 16, 763 21 Slavičín 

2.569.374,00 

VV TOP s.r.o. 
IČO 499 77 202 
Podolská 1739/38, 628 00 Brno 

2.770.133,29 

HAMROZI s.r.o. 
IČO 258 42 544 
Polní 411, 739 61 Třinec 

2.775.634,86 

CERGOMONT s.r.o. 
IČO 469 93 223 
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 

2.787.878,00 

 

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 dle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ, 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 živnostenské oprávnění „Vodoinstalatérství, topenářství“, 

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

řízení, jejichž předmětem byly práce na otopném sytému stavby občanského vybavení, příp. 

stavby hromadného bydlení, které obsahovaly rovněž i měření a regulaci otopné soustavy, 

každá v minimálním finančním objemu 750.000,- Kč bez DPH,  

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

stavby: 

- „Oprava plynové kotelny, vytápění včetně rozvodů a instalace v bytovém domě na 

adrese Horní Náměstí 377/63, Opava“ 

Finanční objem: 762.385,- Kč bez DPH 

Doba dokončení: 9/2017 

- „Rekonstrukce plynových kotelen a úpravy otopných soustav v administrativní části 

FÚ pro Olomoucký kraj a ÚzP v Olomouci“ 

Finanční objem: 3 mil. Kč bez DPH 

Doba dokončení: 9/2017 

- „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Velká Polom“ 

Finanční objem: 995.400,- Kč bez DPH 

Doba dokončení: 7/2019 

 

 

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. XI. odst. 11.2 zadávací 

dokumentace považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. 
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Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít 

smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána. 

 

 
V Ostravě dne 6. 1. 2020 
 
 
 
 
Ing. Jiří Vozňák 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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