Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
Vaše značka:
ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.

JIH/029140/22/OVZ/Gem VZ 93.21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Kateřina Gemrotová
+420 599 430 395

Datum:

23. března 2022

všem účastníkům zadávacího řízení
- uveřejněním na profilu zadavatele -

katerina.gemrotova@ovajih.cz

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:

REPLACE – Zeleň místo betonu – část 1 – Dubina + Bělský Les

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Jako zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým
usnesením č. 5746/RMOb-JIH/1822/102 ze dne 10. 3. 2022 rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
vybraného dodavatele s el. nabídkou pořad. č. 3,
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 64610225, za nabídkovou
cenu 4 868 135,60 Kč bez DPH.

Odůvodnění: Vzhledem k předloženým hodnotám v nabídkách ostatních účastníků řízení předložil účastník
zadávacího řízení OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou 4 868 135,60 Kč bez DPH a s nejvyšším počtem 5 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se
znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky. A dále vybraný
dodavatel na základě výzvy předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy, a to:
- Čestné prohlášení ze dne 26. 1. 2022, el. podepsané oprávněnou osobou, Ing. Františkem Kročkem,
předsedou představenstva
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 7. 3. 2022
- Osvědčení o autorizaci č. 3313, Ing. František Kroček, v oboru pozemní stavby ze dne 2. 3. 1994, el.
konverze,
- Seznam významných prací ze dne 14. 3. 2022, el. podepsaný oprávněnou osobou vč. osvědčení:
BERKASTAV s.r.o., Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice, 05/2019-11/2019, 9 246 034 Kč
bez DPH, Státní pozemkový úřad, Realizace spol. zařízení KoPÚ v k.ú. Klimkovice – 1. etapa, 08/201711/2017, 4 820 436 Kč bez DPH, Obec Kobeřice, Rekonstrukce a dostavba obecního domu Kobeřice,
10/2017 – 12/2018, 53 354 190,29 Kč bez DPH, z toho plochy inženýrské infrastruktury vč. osetí a osázení
zelení v hodnotě 3,35 mil. Kč bez DPH, el. konverze,
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- Seznam osob znevýhodněných na trhu práce.
Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky, pokud zadavatel vybral jako nejvýhodnější nabídku jiného
účastníka, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise (údaje z nabídky, které byly zadavatelem
hodnoceny jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny v rámci
jednotlivých hodnotících kritérií): --Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek ostatních účastníků, vč. identifikačních údajů, a to:

Číslo nabídky

Konečné body / Vážené body
Účastník zadávacího řízení

1

LUGAB s.r.o.

2

AWT Rekultivace a.s.

3

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

4
5

7 342 155,50
66,30 / 64,31
7 158 106,61
68,01 / 65,97
4 868 135,60
100,00 / 97,00

Počet
zaměstnanců
znevýhodněných
na trhu práce
(3%)
0
0,00 / 0,00
5
100,00 / 3,00
5
100,00 / 3,00

Reality Měsíček s.r.o.

5 246 929,00

5

K2 stavební Moravia s.r.o.

4 651 875,00

5

Nabídková cena
v Kč bez DPH
(97%)

Body /
Pořadí

64,31 / 3.
68,97 / 2.
100,00 / 1.
nabídka
vyřazena
nabídka
vyřazena

Další jednání ohledně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem povede oddělení veřejných zakázek,

Bc. Kateřina Gemrotová, kancelář dveře č. 305A, 3. patro budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
tel. 599 430 395.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 241 zákona. Případné námitky je nutné doručit
zadavateli dle § 242 odst. 2 zákona do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení účastníkovi. Zadavatel nesmí
podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona před uplynutím této lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější podle § 122 zákona.
Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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