
 

Písemná zpráva zadavatele  
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) 

 

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni 
Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-

Mariánských Horách 
Druh zakázky stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení 

CPV 45211000-9, 44112400-2 
 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava–Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 

WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Profil zadavatele https://vz-marianskehory.ostrava.cz/ 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu 

 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti bytových domů 

Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách (v PD označ. jako blok 3).  

Práce zahrnují vnější zateplení fasád domů a zateplení střech včetně nové střešní krytiny, vnitřní 

zateplení stropů suterénů a oprava balkonů vč. zábradlí. V rámci stavby bude provedena také sanace 

suterénu a dešťová kanalizace s napojením na nové vsakovací jímky a vsakovací vrty. 

 

Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě 

Zadávací řízení bylo dle ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění zrušeno. 

Účastníci zadávacího řízení 

1 

Stavos Stavba a.s. Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 
700 30 IČ 44739494 Akciová společnost 

2 

INTOZA s.r.o. Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 
709 00 IČ 25873261 Společnost s ručením omezeným 

3 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 
958/11, PSČ 702 00 IČ 64610225 Akciová společnost 

4 

BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88 IČ 26807947 

Společnost s ručením omezeným 

5 

FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ 

27765857 Akciová společnost 

 



 
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Stavos Stavba a.s. Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 700 30 IČ 44739494 Akciová 
společnost 

Účastníkem nebyly údaje z nabídky objasněny na základě žádosti podle § 46 zákona. 

          
INTOZA s.r.o. Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00 IČ 25873261 Společnost 
s ručením omezeným 

Z doručeného objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že kalkulovaný materiál 
nesplňuje požadavky na součinitel tepelné vodivosti. Účastník nesplnil požadavek 

zadavatele.  

          
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 IČ 
64610225 Akciová společnost 

Účastníkem nebyly údaje z nabídky objasněny na základě žádosti podle § 46 zákona. 

          
FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ 27765857 Akciová společnost 

Účastníkem nebyly údaje z nabídky objasněny na základě žádosti podle § 46 zákona. 

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo 

dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění 
jejich výběru 

Smlouva nebyla uzavřena.  

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi 

Bez poddodavatelů  

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, 
byla-li použita 

Netýká se 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se 

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se 

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



 
Zadavatel dle zákona může zrušit zadávací řízení v případě, že je v zadávacím řízení jediný účastník 

tohoto řízení. Jelikož v zadávacím řízení zůstal jediný účastník, zadavatel využil možnosti zadávací 

řízení zrušit. 

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Nabídky požadovány v listinné podobě, zadavatel nevlastní prostředek pro elektronický příjem 
nabídek.  

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

zájmů zjištěn 

Netýká se 

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 

odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 

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

Netýká se 
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