PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
Označení Zadavatele dle § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ

I.

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO:

61974757

Zápis v OR:

vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 14 a § 15 ZZVZ veřejnou
zakázkou na dodávky. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku
v souladu s § 151 ZZVZ jako sektorovou zakázku. Veřejná zakázka je
zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 3
písm. b) ZZVZ.

Název veřejné zakázky:

Dodávka kolejnic 57R1

Ev. č. zakázky:
Ev. č. TED:

Z2020-013161
2020/S 080-189546

II.
Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
1) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolejnic pro opravy tramvajových tratí ve dvou jakostech:
 cca 33,59 tun / 33 ks nových kolejnic 57R1 jakost R260 dle EN 14811:2006+A1:2009
v délkách á 18 m;
 cca 40,71 tun / 40 ks nových kolejnic 57R1 jakost R290GHT dle EN 14811:2006+A1:2009
v délkách á 18 m.
2)

Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena za předmět plnění ……………………….……… 2 494 176,61 Kč bez DPH
(98 409,02 EUR).

III.
Druh zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel vypsal veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 63 odst.
3 písm. b) ZZVZ. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 151 ZZVZ jako
sektorovou zakázku.
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Účastníci zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ

IV.

Poř. č.
účastníka
1.

Účastník
voestalpine Schienen
GmbH

IČO

Fn 140118g

Sídlo
Kerpelystrasse 199, AT-8700 Leoben-Donawitz,
Rakouská republika

V.
Označení vyloučeného účastníka zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl žádný z účastníků zadávacího řízení vyloučen.
VI.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva dle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ
Zadavatel dne 15. 04. 2020 uzavřel smlouvu/objednávku na plnění předmětu veřejné zakázky
s dodavatelem voestalpine Schienen GmbH, se sídlem: Kerpelystrasse 199, AT-8700 LeobenDonawitz, Rakouská republika, IČO Fn 140118g.
Odůvodnění výběru
Zadavatel u jediného účastníka voestalpine Schienen GmbH provedl posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení, které Zadavatel stanovil a uvedl ve výzvě k jednání v souladu s ust. § 37
ZZVZ a konstatoval, že dodavatel voestalpine Schienen GmbH splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení stanovené ve výzvě k jednání v plném a požadovaném rozsahu.
Dodavatel splnil všechny zákonem i Zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení a
předložil všechny doklady a informace dle výzvy v souladu s ust. § 122 ZZVZ (jejich doložení je
podmínkou pro uzavření smlouvy). Zadavatel se v souladu s ust. § 122 ZZVZ dále zabýval údaji o
skutečném majiteli vybraného dodavatele a konstatoval, že z předložených dokladů identifikoval údaje
o skutečném majiteli vybraného dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
VII. Označení poddodavatelů dodavatele dle § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogem dle § 217
odst. 2 písm. g) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
VIII.

IX.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ
Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 3 písm. b)
ZZVZ, jelikož jediným výrobcem kolejnic tvaru 57R1 je společnost voestalpine Schienen GmbH, se
sídlem: Kerpelystrasse 199, AT-8700 Leoben-Donawitz, Rakouská republika, IČO Fn 140118g.
Z uvedených důvodů nelze kolejnice 57R1 poptávat na volném trhu a společnost voestalpine Schienen
GmgH je jediným možným dodavatelem kolejnic 57R1.
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Z výše uvedených objektivních důvodů je společnost voestalpine Schienen GmbH jediným možným
dodavatelem veřejné zakázky, neboť na relevantním trhu neexistuje hospodářská soutěž.
X.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu dle § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ
Nerelevantní - nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému dle § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XI.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků dle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ
Nerelevantní – při podání nabídky byl použit elektronický nástroj Zadavatele JOSEPHINE.
XII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn dle § 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XIII.

Pokud Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede Zadavatel
odůvodnění tohoto postupu dle § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XIV.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 dle § 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ
Dle ust. § 172 ZZVZ se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.
XV.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, které uveřejnil na:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/, ev. č.: Z2020-013161.

V Ostravě dne 23. 04. 2020

Bc. Iveta
Janečková

Digitálně podepsal
Bc. Iveta
Janečková
Datum: 2020.04.23
08:30:32 +02'00'

……………………………....
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
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