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V Ostravě dne 05. 04. 2017  

 

Výzva k podání nabídky  

 

Z pověření zadavatele sděluji, že ředitel příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava 

a přívoz, příspěvková organizace, se sídlem se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, 

702 00, IČ: 000 97 381, rozhodl vyzvat konkrétní dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce 

označené „Oprava zpevněné plochy v areálu MŠO, Blahoslavova 6“ zadávané jako veřejná zakáz-

ka malého rozsahu.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     189.041,78 Kč bez DPH 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně nejvyšší možná cena, kterou může dodavatel 

nabídnout.  

 

Jako nejvýhodnější bude zadavatelem vybrána nabídka, jejíž nabídková cena bude nejnižší. 

 

Předmětem veřejné zakázky je oprava zpevněné plochy v areálu Mateřské školy na ulici Blahoslavova 

6, Ostrava, Moravská Ostrava, kdy v místě stavby se po vybourání garáže včetně základů (již bylo 

provedeno a není předmětem díla) provede odkopání sousedících ploch, bude provedena nová 

zpevněná plocha, část stávající plochy se předláždí, na nové ploše se k odvedení srážkových vod osadí 

dvě dvorní vpusti, které se napojí na stávající kanalizaci, podél záhonu se provede palisáda, povrchy 

navržených ploch budou rozebíratelné, navrženy jsou z betonové zámkové dlažby v přírodním šedém 

odstínu. Předmětem díla dle této smlouvy je též likvidace stavebního odpadu a doprava materiálu. Dílo 

bude provedeno v rozsahu dle projektové zpracované panem Ing. Luďkem Macečkem, IČ: 763 91 191, 

pod č. 02/409/17 a pod názvem „Oprava zpevněné plochy v areálu MŠO, Blahoslavova 6“.  
 

 

Nabídku v písemné formě a sestávající z:  

 

- vyplněného a dodavatelem podepsaného krycího listu 

- vyplněného a dodavatelem podepsaného čestného prohlášení  

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

- dodavatelem podepsané smlouvy o dílo doplněné o údaje o zhotoviteli a o ceně díla, k níž bude 

jako příloha přiložen položkový rozpočet, v němž budou dodavatelem oceněny všechny položky 

 

v jednom originále a v jedné kopii doručte v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji, příp. 

razítkem odesílatele a označené: „Neotvírat – nabídka TS/VZ – „Oprava zpevněné plochy v areálu 

MŠO, Blahoslavova 6“. 

 

Projektová dokumentace, vzor smlouvy o dílo, vzor krycího listu a vzor čestného prohlášení vše na 

nosiči CD budou vydány zájemci na základě písemné žádosti adresované zástupci zadavatele na adre-

su níže uvedenou. 

 

Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zasílejte na e-mail: lucie.stachova@evb.cz  nebo 

na níže uvedenou adresu zástupce zadavatele: 

 

Advokátní kancelář  

Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.,  

mailto:matej.broz@evb.cz
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Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, 702 00 

 

Nabídky lze podávat osobně do podatelny zástupce zadavatele advokátní kanceláře Enenkl Vyroubal 

Brudný v.o.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, a to 

v pracovních dnech od 8:00 hod do 15:00 hod. Uchazeči mohou též podat svou nabídku doporučenou 

poštou na výše uvedenou adresu sídla zástupce zadavatele, popř. kurýrní službou. V případě zaslání 

poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího 

předání poště (kurýrní službě). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14. 04. 2017 ve 12:30 hod. 

 

 

 

 

 

v zastoupení zadavatele 

Mgr. Lucie Stachová 

 

 

 

 

 


