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Zadavatel:
Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava
se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

IČO: 00845451
Veřejná zakázka:
„Regenerace sídliště Kamenec — III. etapa"
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

podle ust. § 53 zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dálejen „ZZVZ")

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaie zadavatele

Název:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Sídlo:

Těšínská 35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

Identifikační Číslo:

00845451

2. Předmět veřeiné zakázkv

Účelem regenerace sídlištěje zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je
ivytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií
a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono
funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy
zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem
stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček

vtrávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání
a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění
či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je
navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové
kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nově dřeviny. Doplněné veřejné
osvětlení bude vzhledově ve stejném provedeníjako je VO stávající, budou osazena stejná
nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.
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Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázkyje uvedena v zadávací dokumentaci.

3. Cena veřeiné zakázkv a doba zhotovení siednaná ve smlouvě

Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem činí 11 222 782,08 Kč bez DPH a doba zhotovení díla
140 kalendářních dní.

4.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ.
5. Identifikační údaie účastníků zadávacího řízení

Pořadové

Ná zev/'ménoa

číslo

ř"men'
|
|

„

],častn,kap
’
u
I

Sidlo

ICO

nabidky

Štěpaňákova 714/31
1“

JANKOSTAV . . .
sro

'
Kunčice, 719 00 Ostrava

25855581

2.

STRABAG a . s .

Kačírkova 982/4 Jinonice
'
'
158 00 Praha
5

60838744

3'

PORR a.s.

Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10

27833551

Albertova 229/21, Nova

4.

IDS — Inženýrské a
,
dopravnl st:\;by Olomouc

,
Ulice, 779 00 Olomouc

25869523

5.

MVEX stavby s.r.o.

Selská 50, 739 25 Sviadnov

03997286

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu ieiich
vyloučení:

Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
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7. Označení účastníka. snímž bvla uzavřena smlouva. včetně odůvodnění výběru
účastníka

Název/jméno a příjmení 'častníka

Sídlo/místo podnikání

Štěpaňákova 714/31,
25855581

JANKOSTAV s.r.o.

Kunčice, 719 00 Ostrava

Odůvodnění:

V návaznosti na podmínky stanovené zadavatelem provedla komise hodnocení nabídek dle
ust. § 119 ZZVZ podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci,

tj. podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality, a to dle následujících kritérií hodnocení:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha

1.

Nabídková cena v Kč bez DPH

80 %

2.

Doba zhotovení díla (kalendářní dny)

20 %

Dle zvoleného hodnotícího kritéria se účastníci umístili v následujícím pořadí:
Dodavatel:

I „ ID’S -k’
nzenyrs e a
JANKOSTAV
S.P.O.

STRABAG

PORR a.s.

dopravní

MVEX stavby

a.s.

S.P.O.

stavby

Hodnotící kritéria:

Olomouc a.s.

1. Nabídková

11 222 782,08

12 736 603,10 13 585 451,48

11 357 718,73

11 211 000,00

cena (Kč)

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

0,999

0,880

0,825

0,987

1,000

79,916

70,418

66,018

78,967

80,000

140

191

222

190

154

1,000

0,733

0,631

0,737

0,909

Váha
kritéria:
80%
Poměr k nejlepší

nabídce:
Počet bodů za

kritérium:
|

2. Doba zhotovení

díla (kalendářní
dny)

Váha
kritéria:
20%
Poměr k nejlepší

nabídce:
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Počet bodů za

kritérium:

20,000

14,660

12,613

14,737

18,182

POCET BODU
|

99,916

85,077

78,630

93,703

98,182

POŘADÍ

1

4

5

3

2

CELKOVÝ ,

8. Označení poddodavatelů účastníka podle bodu 7. pokud isou zadavateli známi:

Vybraný dodavatel žádného poddodavatele neoznačil.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení. pokud k tomuto došlo:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

10. Soupis osob, u kterých bvl ziištěn střet záimů. a následně přiiatých opatření. va-Ii
střet záimů ziištěn:

Střet zájmů nebyl identifikován.
11.0důvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle
§ 78 odst. 3:

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu dodavatele.

V Ostravě dne

Bc. Richard Vereš
starosta
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