
 
 

Adresát 
 
 
 
         V Ostravě dne 12. 3. 2013  
 
 
Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 
 
V zastoupení zadavatele, dle ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Vám sděluji, že rada 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla vyzvat konkrétní společnosti 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 „Rekonstrukce chodníků Mlýnská“ 
 
Předmětem veřejné zakázky je změna povrchu chodníků z litého asfaltu na kryt z betonové dlažby.  Jedná se 
o pravostranný chodník od ul. Nádražní po ul. Tyršova, navazující na již provedenou rekonstrukci ulice 
Tyršové a levostranný chodník od ul. Nádražní po ul. Milíčova, rozdělený na 3 části. Stavba zahrnuje i 
sadové úpravy. 
 
Podkladem je projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost JACKO, projekty&vozovky s.r.o., 
Ženíškova  2313/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27800440 v srpnu 2012, pod archivním č. 05-007-
12-03a a dodatku k této projektové  dokumentaci z listopadu 2012. Stavba je umístěna na pozemcích  
parc. č. 699/1, 699/7, 813/4, 813/5, 3516, 3519/4, 3520, 3525 v katastrálním území Moravská Ostrava. 
Projektová dokumentace se skládá ze dvou částí, a to rekonstrukce chodníků Mlýnská a dodatku k této 
projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace tvoří přílohu zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a obsahuje konkrétní rozsah a technický popis prací při zhotovování veřejné zakázky. 
 
Bližší podmínky a bližší specifikace předmětu veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
obsahuje zadávací dokumentace. 
 
Uchazeč objedná předání zadávací dokumentace (včetně projektové dokumentace) elektronickou poštou na 
adrese nosek@ak-nosek.cz, nejpozději dne 22. 3. 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. 
 
V případě dle bodu 2 a 4, uhradí uchazeč náklady spojené s vyhotovením tištěné verze zadávací 
dokumentace ve výši dle ceníku copy centra, v případě dle bodu 3 a 5 uhradí uchazeč náklady spojené 
s vyhotovením „diskové“ verze zadávací dokumentace ve výši 100,- Kč. Úhradu dle tohoto odstavce učiní 
uchazeč na účet číslo 2105655213/2700 vedený UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava.  
  



Zadávací dokumentace bude uchazeči předána: 
• v případě podle písm. bodu 1 elektronicky na elektronickou adresu, ze které uchazeč zaslal svou 

objednávku, či na elektronickou adresu, kterou v objednávce uvedl jako doručovací,  
• v případě podle bodu 2 a 3 poštou s tím, že v těchto případech je uchazeč k objednávce povinen 

přiložit scan dokladu o zaplacení nákladů, 
• v případě podle bodu 4 a 5 osobně v sídle osoby zastupující zadavatele veřejné zakázky na adrese: Mgr. 

Michal Nosek, advokátní kancelář, Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, a to vždy 
v pracovních dnech od 13:00 do 16:00 hod nebo v jiném termínu po vzájemné dohodě. V případě 
osobního předání zadávací dokumentace je uchazeč rovněž povinen předložit doklad o zaplacení 
nákladů nebo provézt úhradu v hotovosti při převzetí zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace, spolu se všemi přílohami, bude umístěna rovněž na profilu zadavatele. 
V případě projektové dokumentace, která tvoří součást této zadávací dokumentace, však na profilu 
zadavatele bude umístěna pouze její textová část.   

 
V případě, že uchazeč požádá o předání zadávací dokumentace po dni 22. 3. 2013 nebo neuhradí náklady, 
pokud jsou vyžadovány, nebude mu zadávací dokumentace předána. 
 
Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce v jednom výtisku. Nabídka bude podepsána 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy 
stanovené v zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci a bude označena názvem „Neotvírat - Rekonstrukce chodníků Mlýnská“. 
Zadavatel doporučuje uchazečům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavření razítkem, případně podpisem 
uchazeče. 
 
Nabídku podává uchazeč zadavateli: 
• poštou na adresu Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář, Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava,  
• osobně na téže adrese, vždy od 13:00 do 16:00 hod nebo v jiném termínu po vzájemné dohodě 

s osobou zasatupující zadavatele 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2013 v 10:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena 
(nikoliv tedy pouze předána k doručení poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, 
která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře. 
 
 
 
 
 
      
 
        v zastoupení zadavatele 
        Mgr. Michal Nosek, v. r. 
         advokát 
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