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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

I. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky

Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:
Název: JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00
IČ: 662 56 836
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Skotnicová
tel.: 596 112 777
E-mail: advokát@skotnicova.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú.: 2105803183/2700

V zastoupení zadavatele Vám tímto sděluji, že rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se 
rozhodla vyzvat konkrétní společnosti a zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 18 odst. 5, ust. § 12 odst. 3 a 
ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „ZŠ Matiční 
5 (objekt 30. dubna) – rekonstrukce hřiště“.

II. Specifikace veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky 
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce hřiště v areálu základní školy na ulici 30. dubna 20. Práce 
spočívají v úpravě oplocení, předláždění zpevněných ploch, dodání nových hracích prvků a provedení 
sportovních povrchů.  Stavba bude realizována na pozemku p.č. 853/1 katastrální území Moravská Ostrava.

Veřejná zakázka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Jan Havlíček, 
Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,  IČ 48424641 včetně tzv. slepého rozpočtu,  
zpracovaná v květnu 2013 dále jen   „projektová dokumentace“.  Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1
zadávací dokumentace. 

III. Zadávací dokumentace
1. Uchazeč objedná předání zadávací dokumentace (včetně projektové dokumentace) elektronickou poštou 
na adrese advokat@skotnicova.cz, nejpozději dne 16.7.2013. V objednávce uchazeč uvede:

1) adresu elektronické pošty, na kterou požaduje zaslat zadávací dokumentaci, pokud se tato neshoduje s tou, 
z níž odeslal svou objednávku nebo



2) skutečnost, že má zájem o zaslání tištěné verze zadávací dokumentace poštou nebo
3) skutečnost, že má zájem o zaslání zadávací dokumentace uložené na disku CD či DVD poštou nebo
4) skutečnost, že si zadávací dokumentaci v tištěné formě osobně převezme nebo
5) skutečnost, že si zadávací dokumentaci uloženou na disku CD či DVD osobně převezme.

2. V případě dle písm. b) bod 2 a 4, uhradí uchazeč náklady spojené s vyhotovením tištěné verze zadávací 
dokumentace ve výši dle ceníku copycentra, v případě dle písm. b) bod 3 a 5 uhradí uchazeč náklady 
spojené s vyhotovením „diskové“ verze zadávací dokumentace ve výši 150,- Kč včetně DPH. Úhradu dle 
tohoto odstavce učiní uchazeč na účet číslo 2105803183/2700 pod variabilním symbolem, kterým je IČ 
uchazeče.

3. Zadávací dokumentace bude uchazeči předána:

 v případě podle písm. b) bod 1 elektronicky na elektronickou adresu, ze které uchazeč zaslal svou 
objednávku, či na elektronickou adresu, kterou v objednávce uvedl jako doručovací, 

 v případě podle písm. b) bod 2 a 3 poštou s tím, že v těchto případech je uchazeč k objednávce 
povinen přiložit scan dokladu o zaplacení nákladů dle písm. c),

 v případě podle písm. b) bod 4 a 5 osobně v sídle osoby zastupující zadavatele veřejné zakázky na 
adrese: JUDr.Hana Skotnicová, Ostrava,  Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00, a to vždy 
v pondělí až středa  od 09:00 do 11:30 hod nebo v jiném termínu po vzájemné dohodě. V případě osobního 
předání zadávací dokumentace je uchazeč rovněž povinen předložit doklad o zaplacení nákladů dle písm. c) 
nebo provést úhradu v hotovosti při převzetí zadávací dokumentace 

4. Zadávací dokumentace bude umístěna rovněž na profilu zadavatele, nalézajícího se na https://vz-
moap.ostrava.cz/ Na uvedeném profilu zadavatele však nebude umístěna příloha č. 1 k zadávací 
dokumentaci, tedy projektová dokumentace, vyjma její textové části. Každý uchazeč tak pro získání celé 
této přílohy musí zvolit některý ze způsobů dle písm. b).

5. V případě, že uchazeč požádá o předání zadávcí dokumentace po dni 16.7.2013 nebo neuhradí náklady 
dle písm. c), pokud jsou vyžadovány, nebude mu zadávací dokumentace předána

IV. Nabídka
1. Lhůta pro podání nabídek: 18.7.2013, 12:00 hod
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze předána k doručení poštovní přepravě) do konce 
lhůty pro podání nabídek. Na nabídku, která bude podána po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, 
bude zadavatel pohlížet, jako by nebyla podána. 

2. Místo pro podání nabídek: Nabídku podává uchazeč zadavateli:

 poštou na adresu JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář, Ostrava, Moravská Ostrava, Na 
Hradbách 119/3, PSČ 702 00,  

 osobně na téže adrese, vždy v pondělí až středa od 9.00 do 11.30 hod nebo v jiném termínu po 
vzájemné dohodě s osobou zastupující zadavatele, a dne 18.7.2013 od 8:00 do 12:00 hod.

3. Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta končí dnem 31.12.2013.

V Ostravě dne 4.7.2013

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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