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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky

Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:
Název: JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00
IČ: 662 56 836
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Skotnicová
tel.: 596 112 777
E-mail: advokát@skotnicova.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú.: 2105803183/2700

II. Předmět veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby „Chelčického 8 – výměna oken, vstupních dveří“ v budově
691/8 na ulici Chelčického,  Ostrava 1, na pozemku parc.č. 816, k.ú. Moravská Ostrava. 

III. Druh zadávacího řízení
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

IV. Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva nebyla uzavřena z důvodu zrušení zadávacího řízení. Cena tak sjednána nebyla.

V. Identifikační údaje vybraného uchazeče 
(vč. odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna 
prostřednictvím subdodavatele)

Žádný uchazeč nebyl vybrán z důvodu zrušení zadávacího řízení. Nebyla vybrána žádná nabídka jako 
nejvhodnější, veřejná zakázka nebude realizována.



VI. Identifikační údaje uchazečů vč. nabídkových cen
V zadávacím řízení byla podána pouze jediná nabídka, a to uchazečem SLONKA s.r.o., se sídlem Ostrava –
Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 702 00, IČ 268 52 659. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla podána pouze jediná nabídka, nebyla obálka s nabídkou otevřena, 
nabídková cena uchazeče tak nebyla zjištěna.

VII. Identifikační údaje vyloučených uchazečů, vč. odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

VIII. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadavatel v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zrušil usnesením Rady 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 3701/RMObM1014/88/13 ze dne 22.07.2013 zadávací 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Chelčického 8 – výměna oken, vstupních dveří“, a to 
z důvodu obdržení pouze jediné nabídky.

V Ostravě dne 06.08.2013

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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