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Usnesení 
14. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 18.11.2019 

  

čís. 1883/RMObM-JIH/1822/14 
- 

1883/RMObM-JIH/1822/14 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
starosta 
 
vz. Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka  
 
vz. Mgr. Jan Dohnal 

místostarosta 

  
  
  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

 V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 2/3 

  
  

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 18.11.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1883/RMObM-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/02

80/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 

VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. 

etapa, Zeleň Savarin“ 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0280/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin“ 
  
Usnesení číslo: 1883/RMObM-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 1628/RMObM-JIH/1822/12 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 

materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin“ a o uzavření smlouvy 

o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO: 25864092, 

za nabídkovou cenu 11 698 432,86 Kč bez DPH, tj. 14 155 103,76 Kč vč. DPH, a s lhůtou 

realizace 168 kalendářních dnů od zahájení díla, a 

- jako druhým v pořadí s účastníkem zadávacího řízení JANKOSTAV s.r.o., 

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 25855581, za nabídkovou cenu 

12 238 470,33 Kč bez DPH, tj. 14 808 549,10 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 150 kalendářních 

dnů od zahájení díla 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 

2. etapa, Zeleň Savarin“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 25.11.2019 

 vedoucí odboru investičního 

 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

 


