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IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje účastníkům údaje rozhodné pro
výběr nejvhodnějšího dodavatele:

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
„Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava“

1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

2.

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

VYBRANÝ DODAVATEL

Na základě výsledku hodnocení a posouzení nabídek rozhodl zadavatel výše uvedené veřejné
zakázky v souladu s ustanovením § 122 zákona o výběru nejvhodnějšího dodavatele:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
zastoupena na základě plné moci:
Obchodní firmou:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001
společnost s ručením omezeným
25301144
CZ25301144
FastBuilder Soft, s.r.o.
U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
společnost s ručením omezeným
05824184
CZ05824184

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
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3. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK
Číslo
nabídky

Obchodní firma

1.

Stavos Stavba a.s.

2.

3.

4.

5.

4.

Sídlo

U Studia 3189/35,
Zábřeh, 700 30
Ostrava
Kuršova 468/28,
VOSTAV MORAVA
Svinov, 721 00
a.s.
Ostrava
Navláčil stavební
firma, s.r.o.,
zastoupena na
Zlín, Bartošova
základě plné moci 5532, PSČ 76001
firmou FastBuilder
Soft, s.r.o.
Na Pešatku 995/9,
HOKK stavební
Stará Bělá, 724 00
s.r.o.
Ostrava
OSBAU s.r.o.

Přespolní 1377,
Poruba, 735 14
Orlová

IČ

Datum
podání
nabídky

Hodina
podání
nabídky

44739494 30.11.2020

14:46:27

25836129 01.12.2020

13:03:37

25301144 01.12.2020

18:41:01

03846598 02.12.2020

08:48:52

02117436 02.12.2020

09:07:22

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU

Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek
ustavená zadavatelem (dále jen „komise“) v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotila nabídky před
jejich posouzením.
Nabídky byly v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek je hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny. Nabídky byly tedy vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení
nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Nabídky jednotlivých účastníků obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny bez DPH (pořadí je
uvedeno podle pořadového čísla nabídky):
Stavos Stavba a.s.

6 451 152,78 Kč

VOSTAV MORAVA a.s.

6 272 092,71 Kč

Navláčil stavební firma, s.r.o.,
zastoupena na základě plné moci firmou FastBuilder Soft, s.r.o.

5 692 260,50 Kč

HOKK stavební s.r.o.

6 569 907,00 Kč

OSBAU s.r.o.

7 461 196,37 Kč

Pořadí nabídek po hodnocení nabídek:
Pořadí

Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma, sídlo

IČ

1.

3

2.

2

Navláčil stavební firma, s.r.o.,
zastoupena na základě plné moci firmou
FastBuilder Soft, s.r.o.
VOSTAV MORAVA a.s.

3.

1

Stavos Stavba a.s.

44739494

4.

4

HOKK stavební s.r.o.

03846598

5.

5

OSBAU s.r.o.

02117436

25301144
25836129

Komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona posuzovala splnění podmínek účasti pouze pro účastníka
prvního v pořadí Navláčil stavební firma, s.r.o., zastoupeného na základě plné moci firmou
FastBuilder Soft, s.r.o. Komise po posouzení nabídky ve znění jejího písemného zdůvodnění
způsobu stanovení mimořádně nízké celkové nabídkové ceny v souladu s § 113 zákona
konstatovala, že nemá pochybnost o tom, že účastník Navláčil stavební firma, s.r.o., který je
zastoupen na základě plné moci firmou FastBuilder Soft, s.r.o., je schopen předmětnou zakázku
splnit, a celkovou nabídkovou cenu nepovažuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za
mimořádně nízkou. Účastník Navláčil stavební firma, s.r.o., který je zastoupen na základě plné
moci firmou FastBuilder Soft, s.r.o., podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací
podmínky v plném rozsahu splnil a byl tedy vybrán pro uzavření smlouvy.

5.

POUČENÍ

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze ve lhůtě podle § 242 zákona podat námitky. Zadavatel
nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jež byl vybrán jako nejvhodnější podle § 122 zákona.

podepsal
prof. PhDr. Digitálně
prof. PhDr. Aleš
Aleš Zářický, Zářický, Ph.D.
Datum: 2021.01.14
Ph.D.
12:43:34 +01'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

