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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: 
„Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“,   
poř. č. 090/2017 
 
 
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 realizace stavby „Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“ v  
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební 
povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy 
objektu Bauhaus Ostrava“, kterou zpracovala společnost MARPO s.r.o., se sídlem: 28. října 
66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078, v prosinci 2016, č. zakázky: 3144.  

 

3. Druh zadávacího řízení: 

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

4. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 

Zadavatel rozhodl v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, o zrušení zadávacího řízení 
výše uvedené veřejné zakázky, kdy se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval.  

Dne 13.06.2017 rada města rozhodla o realizaci veřejné zakázky na zpracování kompletní 
projekční přípravy a výkonu inženýrské činnosti, včetně výkonu autorského dozoru po dobu 
realizace stavby s názvem „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie 
Plato Ostrava“, a to v souladu se soutěžními podmínkami architektonické soutěže o návrh 
uvedené stavby za účelem realizace rekonstrukce a konverze budovy bývalých jatek pro 
definitívní umístění příspěvkové organizace galerie Plato Ostrava za účelem zprostředkování 
a produkce současného umění. V rámci nastavených termínů této veřejné zakázky se 
předpokládá, že v 07/2017 bude uzavřena smlouva s generálním projektantem stavby a v 
05/2018 bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a ihned zahájeny 
práce na vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce historické 
budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“.  

Veřejná zakázka pod názvem „Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“ spočívá v realizaci 
stavebních prací na konverzi bývalého hobby marketu Bauhaus za účelem dočasného 
umístění galerie Plato Ostrava do doby zrekonstruování historické budovy bývalých jatek, 
jakožto definitívní sídlo galerie Plato Ostrava. Vzhledem k tomu, že na základě ukončené 
architektonické soutěže k veřejné zakázce Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava“ došlo k významnému časovému posunu v přípravě rekonstrukce 
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budovy bývalých jatek, tímto se veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava" 
dostává do střetu s přípravou rekonstrukce historické budovy bývalých jatek. Rozdíl v 
připravenosti obou akcí (Bauhaus, jatka) se předpokládá cca 1 rok a došlo by tak v případě  
budovy Bauhaus k vynaložení nemalých finančních prostředků na provizorní účely (nyní 
galerie Plato existuje v provizorních podmínkách bez významné újmy na funkci galerie).  

 

 
 

 
V Ostravě dne: 03. 07. 2017  
Vypracovala: Ing. Martina Bittová 
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