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OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 
O VÝBĚRU DODAVATELE 

 
dle ust. § 123 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 
 

Název veřejné zakázky: 

„Ve řejná zakázka na poskytování mobilních 
telekomunika čních služeb pro statutární m ěsto Ostrava, 
právnické osoby z řízené a založené statutárním m ěstem 

Ostrava, pop řípadě městskými obvody“ 

evidovaná ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2017-026313 

 

1. Identifika ční údaje o zadavateli 

Název zadavatele Statutární m ěsto Ostrava  

Sídlo zadavatele Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO 00845451 

Zastoupen Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

2. Seznam hodnocených nabídek 

Pořadové 
číslo  Obchodní firma/název/jméno, p říjmení, IČO, sídlo dodavatele 

1. 
O2 Czech Republic a.s. , IČO: 60193336 

se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, elektronická forma 

2. 
Vodafone Czech Republic a.s. , IČO: 25788001 

se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, elektronická forma 

 
 
Na základě hodnocení nabídek 
 

R O Z H O D L 
 

zadavatel usnesením, ze dne 14. 11. 2017, v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona na základě 
výsledku elektronické aukce konané dne 7. 11. 2017 od 9:00 hodin o výběru nejvhodnější 
nabídky, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, a to následovně: 
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Vybraný dodavatel: 

O2 Czech Republic a.s. , IČO: 60193336 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

 
 
Výsledné po řadí nabídek: 
 

Pořadí Dodavatel Nabídková cena v K č bez 
DPH 

1 O2 Czech Republic a.s. 21 166 734,30 
2 Vodafone Czech Republic a.s. 21 353 267,21 
 

 
Odůvodnění: 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení výše uvedené veřejné zakázky 
byla zadavatelem stanovena ekonomická výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny 
dle § 114 odst. 2 zákona. Zadavatel využil jako prostředek pro hodnocení nabídek 
elektronickou aukci. 
 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí může podat stěžovatel námitky ve smyslu ust. § 241 zákona. 
Námitky může stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty 
pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu 
s vybraným dodavatelem.  

 

Přílohy: 

1. Otisk aukční síně 

2. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

 

 

 

V Ostravě dne 14. 11. 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Laryš 

zástupce osoby zastupující zadavatele dle § 43 
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