
Statutární město Ostrava 
magistrát 
 
 

 

 
1/2 

 

         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: 
„Realizace odborných učeben“,  poř. č. 87/2018 
 
1. Označení zadavatele: 

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

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky, realizovaného projektu "Klíče pro budoucnost 
našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" vedeného v Integrovaném 
regionálním operačním programu, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779, je 
poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k modernizaci a vytvoření nových 
odborných učeben (multimediálních, architektonické učebny, přírodovědných učeben se 
zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie, robotiku, přírodovědu, IT, techniku 
a řemeslné dílny). 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

Cena bez DPH  10 289 773,- Kč 
DPH     2 160 852,- Kč 
Cena vč. DPH  12 450 625,- Kč 
 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona. 
 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

KDZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Razov 1256, 736 12 Vizovice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 15526691 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků. 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 

KDZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Razov 1256, 736 12 Vizovice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 15526691 

K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, který jako jediný podal nabídku.  
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8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

AutoCont CZ a.s. 
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 
Právní forma: akciová společnost  
IČO: 47676795 

 

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

Nabídka byla podána 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. 
 

11. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:  

Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky, jde ve vztahu k jednotlivým 
střediskům volného času a projektu jako celku o dodávku zboží tvořící ve své propojenosti 
jeden funkční celek, kdy jednotlivé části dodávky na sebe ve svých hlavních segmentech 
navazují, a to jak z pohledu propojení technického a SW (např. IT zařízení a pomůcky 
spolupracující s IT zařízeními – robotika apod.) tak z pohledu funkčnosti (např. dodávky 
nábytku na míru, kateder v návaznosti na vestavěné PC apod.). Dělení zakázky na menší 
části by bylo neefektivní jak z pohledu vlastní administrace dotačního projektu, účtování 
v projektu, tak primárně z pohledu ztráty možnosti uplatňování společných záruk vůči 
jednomu dodavateli, kdy jednotlivé segmenty dodávky jsou v zájemné funkční závislosti. 

 
 
 
 
 

V Ostravě dne: 18.  09.  2018  
Vypracovala: Ing. Ivana Růžičková 
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