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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
 
Název veřejné zakázky: 
„EXPO REAL Mnichov 2018“, poř. č. 125/2018 
 
 
1. Označení zadavatele: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
Právní forma: obec 
IČO: 00845451 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s konáním mezinárodního 

veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 2018 ve dnech 8. až 10. října 2018 

v Mnichově v Německu (dále též „veletrh“), na kterém se statutární města Brno a Ostrava 

a hlavní město Praha budou prezentovat spolu s Jihomoravským a Moravskoslezským krajem 

ve společné expozici (dále též „stánek“). Zajištění plochy ani náklady za její pronájem nejsou 

součástí této veřejné zakázky.  

Rozsah plnění: 

 zpracování prováděcí dokumentace pro expozici;  

 služby zajišťované před zahájením veletrhu (zejm. zajištění dopravy materiálu na veletrh; 
zajištění výstavby stánku, včetně montáže technického vybavení a přípojek; pojištění);  

 nájem expozice; 

 služby zajišťované v průběhu veletrhu (zejm. technický dozor a kompletní úklid stánku); 

 služby zajišťované po skončení veletrhu (zejm. demontáž stánku a technického vybavení). 
 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  3.192.500,- Kč 
DPH      670.425,- Kč 
Cena vč. DPH  3.862.925,- Kč 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle § 
53 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
Veletrhy Brno, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 25582518 
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Sun Drive s.r.o. 
se sídlem: č.p. 28, 664 71 Chudčice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26273896 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 
 

-------- 
 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 
 
Sun Drive s.r.o. 
se sídlem: Chudčice 28, 664 71 Chudčice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 26273896  
 
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 
 

-------- 

 

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků: 

Nabídky byly podány písemně v listinné podobě. Povinnost, aby písemná komunikace mezi 
zadavatelem a dodavatelem probíhala výlučně v elektronické podobě (podle ust. § 211 odst. 3 
zákona), doposud pro zadavatele nenabyla účinnosti.  

 

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů: 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 
 
 
 
 

V Ostravě dne: 31. 08. 2018  
Vypracovala: Ing. Kamila Vasilová 
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