Česká republika - Ministerstvo financí
V Praze dne 12.12.2016
PID:MFCR6XWLHS
Č.j.: MF–20652/2016/4501-52

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).
a)

Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve
smlouvě

Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:
právní forma:
sídlo (obec, adresa, PSČ):
identifikační číslo (IČ):
daňové identifikační číslo (DIČ):
jehož jménem jedná:

Česká republika - Ministerstvo financí
325, organizační složka státu
Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
00006947
CZ00006947
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra
financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění
negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace
stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění
negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se
sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.
Předmětem této zakázky není stavební objekt SO C 401 Veřejné osvětlení. Jakékoliv údaje o
tomto stavebním objektu v projektové dokumentaci jsou pro zpracování nabídky irelevantní.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tento stavební objekt neobsahuje.
Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení
stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří
mezi ZŠ Bílovecká 1 a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené
a části stok jsou v protispádu.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště

SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky
SO C 101 Parkoviště
Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování parkoviště pro 16 osobních automobilu
v nádvoří mezi základní školou a bytovým domem. Bude provedeno odvodnění celé plochy,
konstrukční vrstvy a povrch ze zámkové dlažby. V současné době je pozemek značně
podmáčen jsou na něm umístěny nefunkční septiky a jímky, které budou v rámci stavby
odstraněny.
SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
Tento stavební objekt bude spočívat v položení nové dlažby na chodníky podél ulice
Polanecké a Bílovecké, které budou dotčeny realizací nového kanalizačního řadu SO C 301
Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká a SO C 302 Kanalizační přípojky. Stávající
chodníky jsou propadlé vlivem podmáčení z nefunkční kanalizace.
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
V rámci stavebního objektu je řešena rekonstrukce části stávající kanalizace DN 500 v ul.
Bílovecká. Stávající kanalizace je zborcena a v místě napojení navržené stoky „A“ se vytvořil
protispád na stoce v ul. Bílovecké. Z kapacitních důvodů dojde ke zvětšení dimenze stoky
z původních DN 500 na DN 800. Rekonstrukce je navržena v délce 39,7 m s výměnou 3 ks
šachet z betonových prefabrikátů.
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
Předmětem stavebního objektu je rekonstrukce kanalizace v chodníku podél ul. Polanecké.
Stávající kanalizace je zborcená a z kapacitních důvodů dojde ke zvětšení dimenze
z původních DN 300 na DN 400. Nově navržena kanalizace bude z kameninového potrubí
v délce 57,2 m v původní trase. Kanalizace bude odvádět dešťové vody z parkoviště,
chodníku a odpadní vody z bytového domu č.p. 68.
SO C 302 Kanalizační přípojky
Přípojka č. 1 je navržena částečně v chodníku a částečně v zelené ploše podél budovy ZŠ
Bílovecká 1. Do přípojky budou svedeny všechny dešťové vody z této strany budovy a část
splaškových vod ze základní školy. Přípojka je navržena v délce 33,8 m, dimenze DN 200,
materiál PP. Na přípojku bude napojeno 8 domovních přípojek.
Přípojka č. 2 je navržena ve dvoře základní školy a bytového domu č.p. 68. Do přípojky
budou svedeny všechny dešťové vody z této strany budovy školy a obytného domu a část
splaškových vod ze školy. Přípojka bude napojena do rekonstruované stoky „A“ v ul.
Polanecké. Je navržena v délce 47,2 m dimenze DN 250, materiál PP. Celková délka
domovních přípojek je 63,4 m. Budou zrušeny stávající septiky a kanalizace.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
3 387 808,58 Kč bez DPH
b)

Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh a limity veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
c)

Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele

NABÍDKA č. 1
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ / DIČ:

STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 114/254,716 00 Ostrava - Radvanice
společnost s ručením omezeným
41035704/CZ41035704

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší
nabídková cena.
Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila
zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se
zákonem VZ.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů
s uvedením jejich identifikačních údajů
Uchazeč v nabídce prohlásil, že nemá v úmyslu zadat určitou část této zakázky jiné osobě.
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
číslo Uchazeč
nabídky

1

STASPO, spol. s r.o.

2

JANKOSTAV s.r.o.

3

AWT Rekultivace a.s.

4
5

Sídlo uchazeče

Těšínská 114/254,
716 00 Ostrava Radvanice
Štěpaňákova 714/31,
719 00 Ostrava, Kunčice

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

41035704

3 387 808,58

25855581

3 726 898,09

47676175

3 549 000,--

Porr a.s., Odštěpný závod Dubečská 3238,
– Vodohospodářské stavby 100 00 Praha 10

43005560

7 237 000,--

HYDROSPOR spol.
s r.o.

47666374

4 230 546,33

Dělnická 884/41, 735 64
Havířov- Prostřední Suchá

Úprkova 3/966,
702 00 Ostrava – Přívoz

e) Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění
Žádný z výše uvedených druhů zadávacího řízení nebyl pro zadání předmětné veřejné
zakázky zadavatelem použit.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení
V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které zadavatele vedly
ke zrušení zadávacího řízení:

Za zadavatele – Ministerstvo financí:

Ing. Radmila
Musilová

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila Musilová,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
ou=12692, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA
1, ou=Ministerstvo financí, title=vedoucí
oddělení, givenName=Radmila,
sn=Musilová, serialNumber=ICA 10334438
Datum: 2016.12.12 13:08:29 +01'00'

……….……..…...……………………….
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí

