Zadavatel:
Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
Veřejná zakázka:
„Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“
na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
00845451

2. Předmět veřejné zakázky
Podstatou projektu je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně
komunikační infrastruktury. Tyto měly být využity pro účely zajištění moderního centrálního
řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a
bezpečnosti.
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti plnění: dopravní centrum; řadiče
světelné signalizace; dopravní ústředna; strategické detektory; poskytování servisních služeb;
poskytování služeb dalšího rozvoje.
Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Zadávací řízení bylo ukončeno před podpisem smlouvy.
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení s uveřejněním podle ust. § 56 ZZVZ.
5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo

Název účastníka

Sídlo
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IČO

nabídky

1.

sdružení
dodavatelů

CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397, Louky,
763 02 Zlín

60715286

MASTER IT
Technologies
a.s.

Výstavní 1928/9, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava

27851931

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
7. Označení účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru
účastníka (v případě rozdělení veřejné zakázky na části uvedení části veřejné
zakázky, na kterou byla smlouva uzavřena)
Zadávací řízení bylo ukončeno před podpisem smlouvy.
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení s ohledem na skutečnost, že nabídku
v zadávacím řízení podal jediný účastník, přičemž zadavatel doposud nerozhodl o výběru
dodavatele. V daném zadávacím řízení tak není zajištěna dostatečná soutěž o veřejnou
zakázku. Tím byly naplněny zákonné důvody pro zrušení zadávacího řízení podle ust. § 127
odst. 2 písm. h) ZZVZ.
9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl identifikován.
10. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky z důvodu potřeby
zajištění jednotné odpovědnosti v rámci poskytování předmětného plnění a rovněž ucelenosti
požadavků na plnění veřejné zakázky. Pokud by jednotlivé části předmětu plnění této veřejné
zakázky byly poskytovány různými osobami, hrozí zadavateli organizační rizika, vícenáklady
při procesech spojených s koordinací různých dodavatelů a zajištění jejich vzájemné
spolupráce, nekompatibilita plnění dodaných různými dodavateli a odpovědnostní rizika.
11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust.
§ 78 odst. 3 ZZVZ
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Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu dodavatele.

Digitálně podepsal Mgr.
David Mareš, Ph.D.
22.04.2019 20:48

V Brně dne 22. 4. 2019

Statutární město Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
na základě pověření
Mgr. David Mareš, Ph.D.
(podepsáno elektronicky)
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