
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)) 

 

 

Název zakázky: Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice  

Evidenční číslo zakázky Z2018-017430 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek  

(dále též „VZ“).  

 

 

1. Označení zadavatele 

Zadavatel:  Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
městský obvod Proskovice 

Sídlo:   Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice 
IČ:   00845451 
Zastoupený:   Mgr. Marie Matějovou, starostkou 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení revitalizace vodního toku. Cílem je zlepšení 
ekologické funkce stávajících povrchových vodních toků v Proskovicích (Mlýnská strouha a částečně 
Mlýnský náhon). 
 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 

 

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice 
Cena v Kč bez DPH 5.285.655,75 
Hodnota DPH 1.109.987,71 
Cena včetně DPH 6.395.643,46 

 

4. Druh zadávacího řízení 

 
VZ byla zadávána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ. 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení 

 

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídka byla hodnocena  

 

Nabídka č. 1 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

 Právní forma Akciová společnost 

 IČ 45193118 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 7.495.000,- 

 
 
 
 
 



Nabídka č. 2 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

K2 stavební Moravia s.r.o. 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 Právní forma Společnost s ručením omezeným 

 IČ 28573994 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 6.376.058,51 

 

Nabídka č. 3 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

AWT Rekultivace a.s. 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

 Právní forma Akciová společnost 

 IČ 47676175 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 8.491.728,15,- 

 

Nabídka č. 4 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

Štěpán Vašinka 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Baška 120, 739 01 Baška 

 Právní forma Fyzická osoba podnikající 

 IČ 60292849 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.285.655,75,- 

 

Nabídka č. 5 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

UNIGEO a.s. 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

 Právní forma Akciová společnost 

 IČ 45192260 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 6.186.352,01,- 

 
 
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

 
Nebyl vyloučen žádný účastník. 

 

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější: 

Nabídka č. 4 

 Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

Štěpán Vašinka 

 Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa) 

Baška 120, 739 01 Baška 

 Právní forma Fyzická osoba podnikající 

 IČ 60292849 

 Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.285.655,75,- 

 

Na základě provedeného hodnocení nabídek doporučila komise zadavateli uzavřít písemnou smlouvu 

s dodavatelem č. 4, kterým je společnost Štěpán Vašinka, sídlem Baška 120, 739 01 Baška, IČO: 



60292849, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve veřejné zakázce. V rámci ekonomické 

výhodnosti byla hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 

 

8. Označení poddodavatele/ů 

 
SPH stavby s.r,o. 

Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 

lČO:26230470 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

 
Nepoužito. 

 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 

Nepoužito. 

 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

 

Nepoužito. 

 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

 

Nepoužito. 

 

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

 

Podání nabídek bylo umožněno pouze v listinné podobě, zadavatel nedisponuje elektronickým 

nástrojem dle § 28 odst. 1 písm. i) zákona o zadávání veřejných zakázek umožňující elektronické 

podání. 

 

 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  

 

Nepoužito. 

 

 

 

 

 



 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

 

 

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 29. 05. 2018 

 

 

 

 
                    …………………………            

    Radim Pala, DiS. 

osoba pověřená výkonem 

zadavatelských činností 


