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         Zpráva zadavatele 

 
Písemná zpráva zadavatele  
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích 

– Dodatek č. 1„  poř. č. 049/2013 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
Kód právní formy: 801 

2. Předmět VZ: 

 
Dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) týkající se zhotovení stavby „Rekonstrukce 
Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích“. 

3. Cena VZ sjednaná ve smlouvě: 

 11.642.158,- Kč bez DPH  

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

 

Metrostav a.s. 
Koželužská 2246, 180 00  Praha 8 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924 

Jednající za sdružení s názvem „Sdružení ARÉNA VÍTKOVICE, jehož dalším účastníkem je 
společnost EKKL a.s., IČ 27752771, se sídlem Altýře 582, Kroměříž, které bylo na základě smlouvy 
o sdružení č. 12011199 ze dne 18.4.2012, jakožto zplnomocněný vedoucí účastník sdružení. 

5. Výsledné pořadí nabídek: 

 
S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona 
nebylo výsledné pořadí stanoveno (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky). 

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 
S ohledem na použití zadávacího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona 
nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní 
zakázky). 

7. Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: 

 ---- 

8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění): 

 --- 
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9. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog,  jednací řízení): 

 

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku 
nepředvídaných okolností a které nemohly být technicky odděleny od původní zakázky a byly 
nezbytné pro její dokončení. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s dodavatelem původní 
zakázky. 
 

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

 ---- 

  
Vyhotovil:  Ing. Andrea Cuperová       
Datum:       11.4.2013 
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