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

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:
Název zadavatele

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo zadavatele
Identifikační číslo

Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00
619 74 757

Název veřejné zakázky

Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice

I.

Označení dle ust. § 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

1.1.

Označení Zadavatele:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO: 61974757
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

1.2.

Označení veřejné zakázky:
1.2.1. Název veřejné zakázky: „Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice“.
1.2.2. Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ust. § 14 a 15 ZZVZ, vyhlášená jako sektorová
veřejná zakázka dle ust. § 151 ZZVZ.
1.2.3. Identifikační číslo veřejné zakázky NR-52-21-OŘ-Ko.
1.2.4. Evidenční č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-045489, evidenční č. TED
2021/S 240-633628.
1.2.5. Datum odeslání do Věstníku veřejných zakázek a TED 09. 12. 2021.

1.3.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Výměna trakčních
usměrňovačů v měnírně Kunčice“ dle technické specifikace, poskytnout související služby a
dodávky (souhrnně dále také jen „dílo“), a to řádně a včas.
Dílo bude zhotoveno dle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s
podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Samotná realizace díla
bude zejména osahovat výměnu trakčních usměrňovačů dle Přílohy č. 2. smlouvy o dílo.
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a
služby, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu
s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
Základní vymezení předmětu plnění je:
a)

Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí včetně zajištění
příslušného povolení stavby a podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Realizace díla Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice.
Provedení Komplexní funkční zkoušky.
Vyhotovení projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby.
Zajištění změny průkazu způsobilosti UTZ na dráze tramvajové při jakékoliv změně,
úpravě nebo pořízení nového zařízení.
Zpracování Místního provozního předpisu a Kontrolního a zkušebního plánu (KZP).
Poskytování servisu a údržby včetně vzdáleného přístupu dle Místního provozního
předpisu a platné legislativy po dobu ověřovacího provozu.
Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze a údržbě.
Poskytnutí SW licencí pro řádné užívání (pokud zařízení bude takovýto SW vyžadovat).
Závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instance“.

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací
dokumentace.
1.4.

Cena sjednána ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 3 480 000,- Kč bez DPH.

II.

Označení druhu veřejné zakázky dle ust. § 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel vypsal veřejnou zakázku na dodávky dle ust. § 14 a 15 ZZVZ, vyhlášenou jako
sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVV, formou otevřeného řízení dle ust. § 56 ZZVZ.

III.

Označení účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Seznam účastníků zadávacího řízení:
Poř. č.
nabídky

IV.

Obchodní firma účastníka

1.

Elektrizace železnic Praha a.s.

2.

ARPEX MORAVA s.r.o.

Sídlo
Praha 4 – Nusle, nám.
Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
Ostrava – Přívoz, Teslova
873/2 PSČ 70200

IČO
47115921
26809559

Označení všech vyloučených účastníků dle ust. § 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ
V rámci zadávacího řízení nebyl žádný z účastníků řízení vyloučen.

V.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřená smlouva dle ust. § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ
Zadavatel dne 29. 03. 2022 uzavřel smlouvu o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky
s dodavatelem ARPEX MORAVA s.r.o., IČO 26809559 se sídlem Ostrava – Přívoz, Teslova
873/2 PSČ 70200.
Odůvodnění výběru: Zadavatel v článku 6. zadávací dokumentace stanovil, že nabídky účastníků
budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 násl. ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených
kritérií, s váhou určenou v procentním vyjádření:
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VI.

Kritéria hodnocení
Cena celkem
Doba realizace díla

Váha hodnotícího kritéria
85 %
15 %

Označení Poddodavatelů dle ust. § 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ
Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

VII.

Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ
Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

VIII.

Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ
Nerelevantní – nebylo použito.

IX.

Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ
Nerelevantní – nebylo použito.

X.

Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ
Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

XI.

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

XII.

Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. l), m), n) ZZVZ
Dle ust. § 172 se nepoužije u sektorových veřejných zakázek.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, které uveřejnil na:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/, ev. č. zak.: Z2021-045489.

V Ostravě dne 13.04.2022
Digitálně podepsal
Ing. Eva
Ing. Eva Kolarčíková
Datum: 2022.04.13
Kolarčíková
12:47:46 +02'00'
_______________________________________

Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
úsek ředitele nákupu a investic
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