
 

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 Nivnická 

1017/16 a 564/18 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 
Nivnická 1017/16 a 564/18, Ostravě–Mariánských Horách.  

Práce zahrnují vnější zateplení fasád domů kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu 

suterénu, zateplení podlahy podkroví nad 3.np. V suterénu domu  564/18 bude zřízena předávací 
stanice společnosti Veolia Energie ČR, která bude dodavatelem tepla pro vytápění bytů obou domů a 

teple vody. Souběžně se zateplením domů se provede nový rozvod zdravotechniky a topení, včetně 
otopných těles. Střecha včetně okapů, svodů, střešních lávek a hromosvodů bude ponechána stávající, 

pouze se doplní o sněhové zachytávače. Plastové okna a vstupní dveře již byly provedeny dříve a 
nejsou součástí zakázky. 

Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě 

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

zakázek, v platném znění zrušeno. 

Účastníci zadávacího řízení 

1 

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

2 

MŽT Stavitelství, a.s.    
Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 70900  IČ 27762157 akciová 

společnost 

3 

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

4 

Bystroň group a.s. Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 IČ 27800466 
Akciová společnost 

5 

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00 IČ 
25357603 Akciová společnost 



 

6 

BDSTAV MORAVA s.r.o. č.p. 88, 739 36 Bruzovice  IČ 26807947 Společnost s 

ručením omezeným 

7 

MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava IČ 27776506 

Společnost s ručením omezeným 

8 

Stavby Střechy Komíny s.r.o. Bohumín, Vrbice, Šikmá 90 IČ 03450660 Společnost s 

ručením omezeným 

9 

SSK Stavby Ostrava s.r.o. Ostrava, Slezská Ostrava, Na Jánské 725/52 IČ 

03467562 Společnost s ručením omezeným 

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení 

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.  

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 

V průběhu zadávacího řízení zadavatel ověřil skutečnosti vedoucí k posouzení správnosti zadávacího 

řízení, a to zejména ve vztahu k zajištění finančních prostředků na úhradu předmětu zadávacího řízení. 
Po kontrole výkazu výměr, který byl součástí zadávacích podmínek, bylo zjištěno, že v části týkající se 

poddodavatelů uvedl odkaz na neexistující oddíl výkazu výměr. Zároveň zadavatel zjistil pochybení při 

uplatnění ust. § 99 zákona, čímž došlo k identifikovanému porušení ust. § 6 odst. 2 zákona. Tímto 
došlo k identifikování vad zadávací dokumentace, které mají zásadní vliv pro posouzení zadávacího 

řízení poskytovatelem dotace, a z toho plynoucí neobdržení či významné zkrácení dotace. 



 
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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