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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele  
(podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů)  

 
Název veřejné zakázky: „Městský stadion Vítkovice - poskytování medíí„ poř. č. 

205/2013     

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

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

2. Předmět veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je poskytování elektrické energie, pitné a užitkové vody, a tepla pro 
zabezpečení provozu objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, které se nacházejí v areálu 
Městského stadionu ve Vítkovicích. 

3. Druh zadávacího řízení: 

 Jednací řízení bez uveřejnění 

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.                                                           
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČ: 25911368       
DIČ: CZ25911368 

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4) písm. a) zákona nebyl výběr 
nejvhodnější nabídky proveden. 

6. Cena dle smlouvy bez DPH: 

 Smlouva na zajištění plnění předmětu veřejné zakázky je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž výše 
peněžitého závazku zadavatele za dobu jednoho se předpokládá ve výši 1.132.000,- Kč bez DPH 

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

 - 

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena: 

 -  

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

 -  

10. 
Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu: 

 - 



Statutární město Ostrava 
magistrát 
 
  
 

  
2/2   

 

         Zpráva zadavatele 

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

 

Tuto veřejnou zakázku může realizovat pouze společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., a to s ohledem 
na technické důvody, kdy neexistuje pro zajištění provozu majetku statutárního města Ostravy 
situovaného v areálu Městského stadionu ve Vítkovicích jiná možnost odběru elektrické energie, 
pitné a užitkové vody a tepla než prostřednictvím uvedené společnosti. S ohledem na neexistenci 
jiného technického řešení zajištění služeb souvisejících s poskytováním a odběrem medií je při 
zadání veřejné zakázky použito jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

 - 

 
 
 
  

 

V Ostravě, dne: 7.11.2013 
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