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Výzva k podání nabídky  

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je demolice komínu na parcele č. 1324/4, k.ú. Zábřeh-VŽ, v 
bývalém areálu Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Zábřehu.  Z důvodu nového využití areálu pro 
Ostravskou univerzitu ztratilo komínové těleso své využití.  Komín je proveden z režného zdiva, výšky cca 
55 m, s kruhovou základnou cca 5,25 m a průměrem v úrovni zakončení hlavy komínu přibližně 2,5 m (dále 
též „stavba“). 
Odstranění stavby bude provedeno v souladu s dokumentací, kterou vypracovala Projekční a inženýrská 
kancelář, se sídlem: Nemocniční 13, 702 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Křikala v 03-
05/2011 a dále s povolením odstranění stavby č. 89/2011 vydané dne 27.10.2011, Úřadem městského 
obvodu Vítkovice, odborem výsadby, životního prostředí a vodního hospodářství. 

Podrobné informace k této veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí 
této výzvy.  Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 5.999.414,- Kč bez DPH. 
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte doporučenou poštou v uzavřené obálce opatřené na 
uzavření razítkem, popř. jinými identifikačními údaji a označené: 

 
 
 
 
na adresu:  Magistrát města Ostravy 
  odbor legislativní a právní  
  Prokešovo nám. 8 
  729 30 Ostrava 
nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256 (Ing. Ivana Růžičková), v pracovních 
dnech: pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,30 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. 
nejpozději však do středy 11.02.2015 do 9:00 hod. 
 
 

 
 

 
 

Ing. Eva Seborská 
zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

 
Příloha:   Zadávací dokumentace  

   
   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/042041/15/ZFUN/Jur 
Sp. zn.: S-SMO/018461/15/ZFUN/2 
  
Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková 
Telefon: +420 599 442 035 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: ljurnickova@ostrava.cz 
  
Datum: 03.02.2015 

Veřejná zakázka „Demolice komínu“ 
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