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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

15/2018/C2/SP/OM/Bi 
 

„Opravy 4 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze“ 
 

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

 

Název:   Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a 

 Přívoz 

Sídlo:                       nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

IČ:  00845451 

 

Kontaktní osoba:   Beata Bigasová, referent odboru majetkového – přípravář VZ 

Tel:    (+420) 599442982, (+420) 725779503 

E-mail:    bbigasova@moap.ostrava.cz 

 

(dále jen „zadavatel“) 
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1. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy 4 volných bytů na ulicích Hornopolní 2851/49, byt  

č. 56, Hornopolní 2851/49, byt č. 61, Dostojevského 1765/5, byt č. 2, Maroldova 2992/3, byt č. 54  

v Moravské Ostravě v rozsahu příloh č. 1 až č. 4. 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 947.500,- Kč bez DPH. 

 

 

3. Lhůta a místo podání nabídky 
 

Nabídky budou odevzdány zadavateli poštou na adresu Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, nebo osobně na podatelnu v sídle zadavatele. 

Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, případně v případě doručení poštou je za okamžik předání 

považováno převzetí zásilky adresátem. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 7. 2018 v 9°° hodin. 

 

 

4. Hodnotící kritéria 

 
Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a jsou součástí zadávací 

dokumentace. 

 

 

5. Podání nabídky 

 
Nabídka a veškeré její součásti budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě v 1 originále. 

 

 

6. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele https://vz-moap.ostrava.cz/  dnem 28. 6. 2018 a 

bude přístupná po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. 

 

 

V Ostravě, dne: 28. 6. 2018 

 

 

 

……………………………… 

Ivan Rychecký, v.r.  

vedoucí odboru majetkového 

https://vz-moap.ostrava.cz/

