
Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
provedení zemních prací pro výstavbu sjezdové trati, příprava terénu pro instalaci 

systému zasněžování a výstavba obslužné komunikace k horní stanici lanovky 
 

 

 
Malá Morávka 15.8.2012 

 
 

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

 
veřejná zakázka v rámci zjednodušeného podlimitního řízení: 
 
“  Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce provedení 
zemních prací pro výstavbu sjezdové trati, příprava terénu pro instalaci systému 
zasněžování a výstavba obslužné komunikace k horní stanici lanovky“ , 
 
která je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 2.2. rozvoj cestovního ruchu, 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. 
 
Výzva byla zveřejněna dne 2.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když 
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách 
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a odesláno 
poštou pěti dodavatelům. 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když 
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 

1. Identifikační údaje zadavatele:  
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36 
Identifikační číslo: 26864924 
Daňové identifikační číslo: CZ26864924 
Zastupující: Gabriela Bártková, místopředseda představenstva, Jaroslav Lukeš, předseda 
představenstva  
 

2. Zvolený druh zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. 
 
3. Identifika ční údaje vybraného uchazeče: 
HYDROSPOL spol. s r.o. 
Staré Město u Bruntálu 58 
IČ: 43960219  
 
Vítězný uchazeč splnil všechny požadavky kladené zadavatele a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 
předmět veřejné zakázky. Dílo nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
provedení zemních prací pro výstavbu sjezdové trati, příprava terénu pro instalaci 

systému zasněžování a výstavba obslužné komunikace k horní stanici lanovky 
 

 

 
 
4. Identifika ční údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena, údaje o vyloučení uchazečů: 

Pořadí nabídky Název uchazeče Adresa uchazeče Nabídková cena 
1. Hydrospol spol. s r.o. Staré Město 58 2.494.635,50 Kč 
2. Aqua Industrial s.r.o. Dalimilova 54b, 

Olomouc-Chomoutov 
3.995.658,- Kč 

3. René Darmovzal Mnichov 360, Vrbno 
pod Pradědem 

2.724.023,- Kč 

4. C.Q.E, s.r.o. Šumavská 31, Brno 3.867.776,- Kč 
5. BV Bau s.r.o. Na Šibeníku 1, 

Olomouc 
3.657.927,- Kč 

6. Martin Peč Staré Město č. 97 3.338.169,- Kč 
 
5.Nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu. 
 
6. Nebyl použit soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění. 
Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
 
7. Tato zpráva bude zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem, kdy dojde k ukončení zadávacího řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Bártková       Jaroslav Lukeš 
místopředseda představenstva      předseda představenstva 


