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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

dle ust. § 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název:    Statutární město Ostrava 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Identifikační číslo: 00845451 

 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování souhrnu služeb souvisejících 

s uvedením do provozu a zajištěním provozu systému sdružených nákupů statutárního 

města Ostravy. Zadavatel není schopen přesně nadefinovat předmět plnění veřejné zakázky, 

proto zvolil postup zadávání veřejné zakázky v soutěžním dialogu, ze kterého vzejdou 

návrhy vhodných řešení na plnění veřejné zakázky.  

Zadavatel upozorňuje, že pro jednání v soutěžním dialogu bude nezbytné, aby 

kvalifikovaný zájemce disponoval i nezbytnými ekonomickými a organizačně-technickými 

znalostmi v oblasti realizace obdobných typů projektů. 

Záměrem zadavatele je zajistit vytvoření a poskytování služeb provozování systému 

sdružených nákupů (dále jen „SSN“ nebo „systém“) v rámci zadavatele – statutárního města 

Ostrava (tj. magistrátu, městských obvodů, městské policie, příspěvkových organizací 
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zřizovaných magistrátem a městskými obvody, obchodních společností, které jsou či budou 

ovládány zadavatelem). Stávající SSN je v provozu od roku 2009, kdy s ohledem na 

centralizaci nákupních potřeb došlo k optimalizaci a významné úspoře. Projekt SSN fakticky 

kumuluje funkcionality nákupního systému (tzn. toho, co se v rámci zadavatele a dalších 

participujících subjektů pořizuje) a systému evidujícího informace o dodavatelích, které na 

SSN participují. Cílem realizace soutěžního dialogu je zajistit implementaci a provoz 

maximálně efektivního komplexního nástroje (systému) pro pořizování zboží a služeb, příp. 

oprav a stavebních prací, zadavatelem a napříč shora uvedenými organizacemi. V tomto 

ohledu zadavatel předpokládá implementaci, zprovoznění a též administraci nákupního 

portálu a poskytnutí nástroje pro realizaci elektronických aukcí. Uchazeči mohou být 

nabídnuty i další nástroje sloužící ke zvýšení efektivity nákupů v podmínkách zadavatele 

coby územně samosprávného celku a jemu podřízených organizací (např. elektronické 

katalogy, controlling aj.). Plnění veřejné zakázky bude zahrnovat také administraci veřejných 

zakázek zadavatele v rámci SSN. Zadavatel dále předpokládá, že vybraný uchazeč bude do 

budoucna systém dále rozvíjet a přizpůsobovat novým nákupním potřebám zadavatele a 

shora uvedených organizací. 

 

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 13 a 

násl. ZVZ činí 50.000.000 Kč bez DPH až 56.000.000 Kč bez DPH. 

 

4. Identifikační údaje zájemce, který podal žádost o účast v ZŘ 

Obchodní firma  

vybraného zájemce 

Sídlo IČ 

eCENTRE, a.s. 
Jankovcova 1518/2,  

170 00 Praha 7 
27149862 

 

 

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
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Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo zrušeno, neprováděla hodnotící komise 

hodnocení nabídek. 

 

6. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele 

 

--------------------- 

 

 

7. Vyloučení uchazeči 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo zrušeno, nebyl vyloučen žádný 

zájemce. 

 

8. Důvod použití soutěžního dialogu: 

 

Zadavatel nebyl schopen přesně nadefinovat předmět plnění veřejné zakázky, proto 

zvolil postup zadávání veřejné zakázky v soutěžním dialogu, ze kterého vzejdou návrhy 

vhodných řešení na plnění veřejné zakázky. 

 

9. Důvod zrušení zadávacího řízení: 

Zadavatel ve lhůtě pro podání žádostí o účast v soutěžním dialogu obdržel jedinou žádost o 

účast v zadávacím řízení, proto rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu procesní 

ekonomie, jelikož je zjevné, že by mohla být na základě výzvy k podání nabídky podána 

v konečném důsledku pouze jediná nabídka a zadávací řízení by tak ze zákona muselo 

skončit zrušením zadávacího řízení v návaznosti na ustanovení § 84 odst. 1 písm. e), tj. pro 

podání toliko jedné nabídky. 

 

 

V Ostravě dne 22. 7. 2014 

 

 

 

 

 

Statutární město Ostrava 

 zastoupené MT Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 

Mgr. Milan Šebesta LL. M., advokát 
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