
)7; 

Magistrát města Ostravy 
Proke~Qvo náměstí 1803/8 
702 oo Ostrava Moravská Ostrava 
ID datově schránky: 5zubvivv 

V Ostravě dne S. listopadu 2021 

Žádost o informace 

Stattjt~j í město Osti'aVa , 
rn ~istr~i - odbor kanco ř prá~~~átor~ 
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Na základě zákona Č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí níže 

uvedených informací. 

V minulých týdnech Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy zadal zakázku malého 
rozsahu bez uveřejnění jejímž předmětem pinění je dodávka až do výše 500 ks červeného víno pro 
dárce krve. 

Žádám o poskytnuti níže uvedených infarrnacó k této zakázce: 
text zadání zakázky, 

~ seznam oslovených dodavatelů, 
hodnotící kritéria zakázky, 

_ vyhodnocení zakázky s označením výherce, 
přijaté nabídky, 

- uzavřená objednávka (smlouva) v případě, že již byla uzavřena. 

Informace poskytněte v elektronické podobě a zašlete do datově schránky žadatele. 

S pozdravem 



Ostrava, 2021-11-10 
SNIO/I24409/?..1/KP 

k vaši žádosti o poskytnutí iniorrr,ací ve věci dodávky 500 kusů lahví vína pro dárce krve vámn. 
w . . . , f.. <, , , ., , , 

sd~lcr~~r~r~~ r-r~sl~d~~~~cr. Kancelář prirnc~~or~~ oslovila prostřednictvím e-mailové poptávky tři níž~~ ; 
uvedené dodavatolo vína, text poptávky přikládáme. Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele 

byla nejnižší nabídnutá cena, což bylo zohledněno při výběru dodavatele a následném uzavření 

objednávky. V příloze zasíláme vyhodnocení přijatých nabídek a uzavřenou objednávku. 

S pozdraveni 

‚ I i 
Statutární město Ostrava T +42o 599 443 488, +420 599 443 477 

Pro.kešo'o rrrrn. 8, 729 30 ostriv+r"i [ +420 596 118 861 ~ 



Od: 
Odesláno: 
Předmět: 

Dobrý den, 

hledáme dodavatele vína pro Statutární město Ostravu. Chceme Vás požádat ozaslani cenové kalkulace na vino~ 
- červené —suché 

cenové rozpětř do 150 Kč za láhev bez DPH, 
- preferujeme české vinaře 

- množství 500 lahví 

- Magistrát města Ostravy dodá vinaři komplirnentky, , které budou :umístěny na lahviR 

- baleno po 0 kusech v kartonově krabici 

Vzhledem k tornu, že je velké množství vín, prosím o nacenění dvou druhů. 

Víno je určené pro bezplatné dárce krve, kteří si přebírají na MMO ocenění. Lahve budou dodávaný na Magistrát 

města Ostravy, dle potřeby. Cena musí obsahovat i dopravu na MltllO. 

Termín pro zaslání cenové nabídky je 15.10.2021 

První dodávka proběhne už v měsíci listopad. 

Předem děkuji za zaslání cenové kalkulace. Kdyby cokoliv, neváhejte mě kontaktovat. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Magistrát města ostravy 
odbor kancelář primátora 
oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů 
Prokešov4 nám. 8, 729 30 Ostrava 

W wvVw.ostrava.cz 

Magisrrát města Ostravy zavedl použtv~:~ 
systém, em irfi.xnment<áinÍho rXtanagen'1entu pro oblast 

r . 
Č~nnost vy onavan statut~šmirn městem V rnci verr'ine 
správy za ‚.čelem ves armého poskytoUcini služeb 
dle pc~adavku normy CSN EN ISO 14001:Z01&. 

„Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu tisknut! i! Šetřeme naše životní prostředí!!!" 

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jim nejste, 
nebo se domniváte, ze jim nejste, informujte neprodlené o této skutečnosti odesilatele a vymažte zprávu, včetně přiloženych pnloh 

z vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah 

této zprávy ani přiložených příloh. 
Tato e maílová zprava, a ani její obsah včetně jejich připadných přiioh nezavazuje jéjiho odesilatele k uzavřeni utni či písemné 

smlouvy, není-li v textu e..ma:ilové zpravy výslovné uvedeno jinak. Odesilatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterekolí 

fázi jednáni, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválené v rámci příslušných orgánu statutárního města 

Ostravy. Možnost uzavřeni smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovné sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného 
písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném připadá 

nezakládají jejimu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1 729 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný 

nárok vůči jejímu odesilateli. 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor kancelář primáto 

Číslo poptávky: 11/ 2021 

Předmět poptávky: Víno dárci 

refinice předmětu: 500 ks 

d 

Jméno subjektu Datum odeslání 
poptávky 

Datum doručení 
nabídky 

Cena za 1 ks bez 
DPH 

Poznámka 

Vinný sklep U mostu 11.10.2021 12.10.2021 

139,92 

139,06 

Rulandské modré 

Neronet 

Zaneta Thomasová 11.10.2021 14.10.2021 

145,- 

145,- 

Modrý Portugal 

Cabernet Moravia 

OstraWINA company 11.10.2021 15.10.2021 

128,- 

127,- 

Cabernet Moravia 

Frankovka 

vybraný subjekt. OstraWiNA company a.s. 

V Ostravě: 18.10.2027 Pod pis: 

‚‚‚ 
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Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2643/2021/221 

OBJEDNATEL 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
72930 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): 
Magistrát města Ostravy 
Prokešovo náměstí 1803/8 
70200 Ostrava-Moravská Ostrava 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 27-1649297309/0800 

DODAVATEL 
Obchodní firma: OstraWINA company a.s. 

Objednáváme u Vás: 
prezentační předměty SMO: 500 ks lahví vína (Frankovka) určené pro ocenění dárců krve, které probíhá na Radnici m. Ostravy nepravidelně 
několikrát ročně. Cena za 1 kus je 127,- Kč bez DPH, cena celkem 63 500 Kč bez DPH. Lahve budeme odebírat průběžně dle potřeby. 

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko 
podatelny). 
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení 
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout pinění dle objednávky po uveřejnění 
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné pinění 
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je spiněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Lhůta pinění : 
Cena bez DPH: 
Cena vč. DPH: 

31.12.2022 
63 500,00 Kč 
76 835,00 Kč 

V Ostravě dne: 
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