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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: Analýza optimalizace vztahů obchodních společností 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Monika Langerová 

Telefon, fax: 599 442 398 

E-mail: m.langerova@ostrava.cz  

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (služby) 

Cílem veřejné zakázky je najít vhodného dodavatele analýzy, který provede návrh na optimalizaci vztahů 
dotčených společností (viz níže). Analýza by pak měla navrhnout optimální způsob přeměny případně 
zachování dotčených společností v jednotlivých skupinách. Nová struktura by měla přinést zefektivnění 
poskytování veřejné služby občanům Ostravy prostřednictvím společností, současně by měla 
generovat  co nejmenší nároky na rozpočet statutárního města Ostrava (SMO) a provozní úspory na straně 
společností. V rámci zakázky se požaduje, aby zhotovitel provedl: 

1. Analýzu a vyhodnocení stávajícího stavu.   

2. Posouzení řízení dotčených společností a identifikace variant na optimalizaci řízení těchto společností. 

Návrhy na optimalizaci řízení analyzovaných společností budou rozděleny na: 

a) společnosti, které by měly zůstat vlastněné a řízené stávajícím způsobem vedení – status quo; 

b) společnosti, u nichž by mělo dojít ke změně právní formy (např. na příspěvkovou organizaci);  

c) společnosti (či jejich části), které by bylo vhodné přeměnit fúzí, jejímž výsledkem by byla existence 
jednoho právního subjektu. 

 U všech návrhů řešení je nezbytné:  

 uvést důvody k tomuto návrhu včetně finanční analýzy, kvantifikovat vliv na rozpočet SMO (dotace, 
nákup služeb, atd.), kvantifikovat vliv na hospodářský výsledek společnosti, vyčíslit náklady 
související s navrženou změnou, vyčíslit vliv na cash flow společnosti, uvést právní a majetkový 
rozbor návrhů řešení;  

 vyčíslit finanční efekt včetně úspor (jak v krátkodobém tak dlouhodobém horizontu); 

 posoudit a vyhodnotit všechna známá rizika (zejména daňová, majetková, právní, finanční, 
ekonomická a personální); 

 posoudit právní aspekty navrženého řešení, a to i s přihlédnutím k připravovaným změnám 
legislativního prostředí zadávání veřejných zakázek (např. možnosti vertikální či horizontální 
spolupráce). 

3. Doporučení nejvhodnější varianty fungování pro danou skupinu společností včetně: 

 časového harmonogramu proveditelnosti přeměny či transformace obchodních společností; 

 podrobného plánu činností směřující k přeměně a podstatných náležitostí vedoucích k přeměně 
společností (projekt přeměny, atd.); 

 odhadu jednotlivých ekonomických nákladů transakce; 
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 uvedení výhod a nevýhod (rizik) této transakce.  

4. Prezentace výstupů na vedení SMO (např. porada vedení) a v orgánech města (např. rada města, 

zastupitelstvo města) dle požadavků objednatele.  

 
Analýza bude provedena u uvedených obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního 
města Ostrava, včetně jedné dceřiné společnosti. Dále uvedené obchodní společnosti, kterých se 
zpracovávaná analýza bude týkat, jsou rozděleny do následujících skupin s obdobnou oblastí podnikání: 

 
I. skupina - oblast sportu a volnočasových aktivit: 

 VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, www.arena-vitkovice.cz  

 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, www.sareza.cz  

 
II. skupina - oblast IT služeb: 

 OVA!!!CLOUD.net a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, www.ovacloud.net  

 OVANET a.s. 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 29399491, www.ovanet.cz  

 
III. skupina - oblast propagace a prezentace města: 

 Ostravské výstavy, a.s. 
Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, www.cerna-louka.cz  

 Ostravský informační servis, s.r.o. 
Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, www.ostravainfo.cz  

 
IV. skupina - oblast kultury: 

 Dům kultury města Ostravy, a.s. 
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595, www.dkmoas.cz  

 Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145, www.dk-akord.cz   

 DK POKLAD, s.r.o. 
Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576, www.dkpoklad.cz  

 

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy – příloha 
č. 1 této zadávací dokumentace. 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

- nejnižší nabídková cena bez DPH 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) bude cenou nejvýše přípustnou.   

Nabídková cena bude uvedena v české měně, zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění 
dle požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s 
realizací veřejné zakázky.  

 

http://www.arena-vitkovice.cz/
http://www.sareza.cz/
http://www.ovacloud.net/
http://www.ovanet.cz/
http://www.cerna-louka.cz/
http://www.ostravainfo.cz/
http://www.dkmoas.cz/
http://www.dk-akord.cz/
http://www.dkpoklad.cz/
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Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

IV. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

V. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací 
dokumentace. 

1. Krycí list nabídky – příloha č. 2 této zadávací dokumentace 

2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VI. zadávací dokumentace. 

4. Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc). Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na 
obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smlouva nepodléhá 
režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Písemné prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve  smlouvě - příloha č. 3 této zadávací 
dokumentace.  

6. Ostatní 

7. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních 
s programy MS Word, MS Excel. 

VI. Kvalifikační předpoklady 

1. Profesní kvalifikační předpoklady: 

 příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky, 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, jste-li do ní zapsáni, 

       Tyto doklady budou doloženy v kopiích. 

2. Technické kvalifikační předpoklady: 

Seznam dodavatelem poskytnutých služeb obdobného charakteru poskytnutých v posledních 3 letech 
s uvedením identifikace objednatele, předmětu zakázky, finančního plnění (hodnoty zakázky) bez 
DPH, době plnění a kontaktních údajů objednatele s telefonickým spojením. Ze seznamu poskytnutých 
služeb bude zřejmé, že dodavatel v uvedeném období poskytnul alespoň 2 služby, jejichž předmětem 
bylo poskytnutí poradenských a konzultačních služeb týkajících se zpracování ekonomických a 
finančních studií, analýz či koncepcí se zaměřením na optimalizaci či transformaci organizačních 
struktur společností o minimálním finančním objemu těchto služeb 500 tis. Kč / zakázka. Uchazeč 
použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

 

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, požaduje zadavatel předložení 
smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
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VII. Termín pro doručení nabídek 

Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 19. 08. 2015 v 9:00 hodin. 

VIII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.990.000,- Kč bez DPH. 

3. Termín plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatelem stanoven do 14 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. 

4. Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 3 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poskytované dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám budou zadavatelem uveřejňovány na profilu zadavatele - 
https://verejnezakazky.ostrava.cz/. 

5. Nabídka uchazeče bude podána v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude onačena: 
Veřejná zakázka – „Analýza optimalizace vztahů obchodních společností“ – neotvírat! 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

8. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

IX. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 

 Seznam služeb obdobného charakteru – příloha č. 4 

 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/
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