Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Veřejná zakázka:
„Dodávka simulátoru tramvaje"
sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. §
63 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:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

61974757

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení simulátoru tramvaje Stadler TANGO NF 2 Ostrava, vč.
jeho instalace a dalšího souvisejícího plnění. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem činí 15 002 667 Kč bez DPH.
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. § 63 ZZVZ.
5. Identifikační údaje jediného účastníka zadávacího řízení, s nímž byla uzavřena
smlouva, včetně odůvodnění výběru účastníka
Název účastníka

Sídlo

IČO

STADLER POLSKA SPÓŁKA

ul. Targowa 50, 08-110

140761578
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedlce, Polsko

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že zadavatel vyzval k jednání jediného dodavatele, nebylo hodnocení
provedeno. Zadavatel na základě posouzení výsledku jednání rozhodl o dostatečné
výhodnosti a rozhodnul, že s dodavatelem uzavře smlouvu na plnění veřejné zakázky.
6. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění s poukazem
na ust. § 162 odst. 2 ZZVZ a dále s poukazem na ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ.
Zadavatel má možnost využít časově omezené nabídky Stadler Polska Sp. z o.o. na pořízení
simulátoru tramvaje Stadler TANGO NF 2 Ostrava za cenu podstatně nižší, než jsou běžné
tržní ceny obdobných simulátorů dostupných na trhu. Uvedené představuje zvláště příznivou
příležitost dostupnou po velmi krátkou dobu k pořízení tramvajového simulátoru za cenu
podstatně nižší, než jsou běžné tržní ceny obdobných plnění a jsou tak naplněny předpoklady
pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. 162 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel vlastní a provozuje tramvaj Stadler TANGO NF 2 Ostrava a hodlá tak pořídit
simulátor, který s co možná nejvyšší mírou věrnosti umožní simulaci řízení daného typu
tramvaje, včetně věrného napodobení stanoviště operátora a jeho funkčnosti. Z důvodu
autorskoprávní a průmyslově právní ochrany je přitom vyloučeno, aby byl simulátor s
totožným konstrukčním a designovým řešením, jako mají tramvaje Stadler TANGO NF 2
Ostrava, pořízen od osoby odlišné od nositele výhradních oprávnění. Vzhledem k tomu, že
věrný simulátor tramvaje Stadler TANGO NF 2 Ostrava nelze z důvodu ochrany výhradních
práv, včetně práv duševního vlastnictví, pořídit od jiné osoby než držitele výhradních práv,
jsou naplněny důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. 63 odst. 3 písm.
c) ZZVZ.
V Brně dne 18. 11. 2019
Digitálně
podepsal
Mgr. Martin Látal
22.11.2019 10:14

Dopravní podnik Ostrava a.s.
právně zastoupené MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
zast. Mgr. Martin Látal, advokát
(podepsáno elektronicky)
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