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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)) 

 

Identifikace veřejné zakázky 

Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě-Porubě  
Zadavatel 

Základní údaje: 
Název:     Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
Adresa:     Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba  
Zastoupen:    Ing. Petr Mihálik 
IČ:       00845451    
DIČ:         CZ00845451                       
Telefon:     +420 5994 80111 
E-mail:      ppiprekova@moporuba.cz 
(dále jen „Zadavatel“) 

 

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že zadavatel v souladu s § 122 ZZVZ rozhodl svým 
usnesením č. 3147/RMOb1418/89 ze dne 28.06.2018 o výběru dodavatele, jehož nabídka byla 
v zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější: 
 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, 

IČ: 27787443, nabídková cena je 4 397 000,- Kč bez DPH. 
 

V souladu s § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí: 

 odůvodnění výběru vybraného dodavatele 

 Hodnocení bylo stanoveno na základě ekonomické výhodnosti, kdy kritérii bylo: 

  Celková nabídková cena bez DPH    60% 

      Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění VZ  40% 

  Toto kritérium je dále rozčleněno na podkritéria: 

  Architekt    35% 

  Autorizovaný inženýr – dopravní stavby 35% 

  Architekt – krajinářská architektura  30% 
Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jediná nabídka, zadavatel zkontroloval, zda účastník řádně 
doložil splnění kritérií hodnocení, a konstatovala, že bylo doloženo více než v minimálně 
požadovaném rozsahu. Podmínky hodnocení splněny. Hodnocení neproběhlo v souladu s § 122 
odst.2) ZZVZ - pokud je v zadávacím řízení jediný účastník, může být vybrán bez provedení 
hodnocení 
Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení. 
 

Poučení  

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení 

o výběru dodavatele, tzn. uveřejněním na Profilu zadavatele 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít 

smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ. 

 

V Ostravě - Porubě, dne 29.06.2018 

 

 

 

…………v.z……………….……… 

RNDr. Vojtěch Peřka 

vedoucí odboru rozvoje obvodu 
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