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S-JIH/097087/21/OVZ

Vyřizuje:
Telefon:
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E-mail:

Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
+420 599 430 330

Datum:

16. prosince 2021

všem účastníkům zadávacího řízení
-zveřejněním na profilu zadavatele-

radomira.marenczokova@ovajih.cz

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:

VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, OstravaHrabůvka“

Zadavatel:

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

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle
oddílu B části II. Zásad pro zadání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn, a dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) zasláním
a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

Jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením
č. 5415/RMOb-JIH/1822/95 ze dne 16. 12. 2021 rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
vybraného dodavatele:
JaTu stavby s.r.o., Zengrova 506/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 06669476, za nabídkovou cenu
2.041.589,58 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od zahájení díla a počtem 3
zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce.
Odůvodnění výběru dodavatele, zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, neboť v zadávacím řízení byla do
konce lhůty pro podání nabídek doručena pouze jedna elektronická nabídka, která v plném rozsahu splňuje
zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
Další jednání ohledně uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem povede
oddělení veřejných zakázek, Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., kancelář dveře č. 305A, III. patro budovy A
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih tel. +420 599 430 330.
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Před podpisem smlouvy o dílo je nutno u oddělení veřejných zakázek úřadu předložit přílohu č. 3 smlouvy o
dílo - Časový harmonogram realizace díla v souladu s čl. V. odst. 1. písm. c) smlouvy o dílo a čl. VIII. Výzvy
vč. zadávacích podmínek stanovených zadavatelem, jmenný seznam 3 vlastních zaměstnanců/zaměstnanců
poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky
v souladu se zněním předloženého čestného prohlášením, vč. uvedení specifikace o jaký typ znevýhodnění na
trhu práce se u konkrétní osoby zaměstnance jedná a dále níže uvedené doklady, pokud tak neučinil vybraný
dodavatel již při podání nabídky:
•

ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje, jste-li do něj zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky;

•

ověřenou kopii dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování”,

•

ověřenou kopii osvědčení prokazující odbornou způsobilost pracovníků pověřených vedením stavebních
prací v oboru pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;

•

seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před podáním nabídky vztahujících se k
předmětu této veřejné zakázky a včetně originálu nebo ověřené kopie min. 3 osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací s limitem nad
400 tis. Kč bez DPH u každé z nich;

prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, tj. k 29. 11. 2021.
Zadavatel stanovuje vybranému dodavateli lhůtu ke splnění povinnosti předložení dokladů před
podpisem smlouvy do 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele.

Děkujeme Vám za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů v podnikání.
S pozdravem

Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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