Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Písemná zpráva
Číslo jednací: JIH/049950/18/OVZ/Ru

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1.

Evidenční číslo VZ

VZ 74/2018, P17V00000200, Z2017-014436

Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
Zastoupen
IČO
DIČ

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

2.

Předmět VZ

74/2018 Oprava volného bytu č. 22, Karpatská 20/2857,
Ostrava-Zábřeh

3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Kč 178 602,00 bez DPH

4.

Použitý druh zadávacího řízení

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v
DNS dle § 141 zákona

5.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, popř. dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně vybraného dodavatele, odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky a
uvedení jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatele
Číslo
nabídky

Obchodní firma / název / jméno, příjmení účastníka /
dodavatele

IČO / RČ / datum
narození účastníka
/ dodavatele

Marcel Moškoř, Podroužkova 1657/37,
708 00 Ostrava – Poruba
Po posouzení nabídek zůstala v zadávacím řízení pouze jedna nabídka.
2

48781258

Jiné osoby – poddodavatelé (zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba)
Obchodní firma / název / jméno,
příjmení poddodavatele
Osoby, jimž zamýšlí zadat část VZ
Část VZ, jíž zamýšlí zadat jiným
osobám

6.

---

---

Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena
IČO / RČ / datum
Nabídková cena
Číslo
Obchodní firma / název / jméno,
narození
v Kč bez DPH
nabídky
příjmení účastníka zadávacího řízení
účastníka ZŘ

1

1/3

---

IČO / RČ /
datum
narození

TECHSTAIN s.r.o., Koblovská
503/125, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz

IČO 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

28633831

220 120,00

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Písemná zpráva
Číslo jednací: JIH/049950/18/OVZ/Ru

7.

2

Marcel Moškoř, Podroužkova 1657/37,
708 00 Ostrava – Poruba

48781258

178 602,00

3

Luděk Schön, Janáčkova 550, 73921
Paskov

46610103

203 773,00

4

MATOSA PROFISTAV s.r.o.,
Palackého 689/2,
736 01 Havířov-Město

05510775

208 010,00

Identifikační údaje všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
IČ / RČ /
Číslo
Obchodní firma / název / jméno, příjmení
datum
Datum
nabídky
účastníka / dodavatele
narození
podání
účastníka /
nabídky
dodavatele

TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125,
26. 04. 2018
28633831
725 29 Ostrava – Petřkovice
V souladu s ust. písm. d) čl. VIII. Výzvy k podání nabídek a dle §
48 odst. 2 písm. a) zákona – odlišná nabídková cena s Přílohou
Důvod vyloučení
č. 1.
1

8.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
jednacího řízení bez uveřejnění, soutěžního dialogu, zjednodušeného režimu, byla-li
taková možnost využita:

--9.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo:

--10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

--11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:

--12. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

--13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

---
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Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz

IČO 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Písemná zpráva
Číslo jednací: JIH/049950/18/OVZ/Ru

Vyhotovil(-a):
(jméno, příjmení)

Renáta Ručková, oddělení
veřejných zakázek

Bc. Martin Bednář, v.r.
starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
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Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz

IČO 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

Datum:

07. 06. 2018

