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Výzva k podání nabídky 

Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Aktualizace 

SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí (MEI)“. Předmětem této veřejné zakázky je 

zpracování kompletní zprávy o plnění Akčního plánu udržitelné energetiky včetně provedení související 

monitorovací bilance emisí v předepsaném rozsahu, zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a 

klimatu a všech souvisejících podpůrných materiálů potřebných k jeho projednání Radou a Zastupitelstvem 

města Ostravy, včetně zajištění vypořádání případných připomínek ze strany kanceláře Paktu starostů a 

primátorů (dále „Pakt“), až do úplné akceptace Paktem. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.300.000,- Kč bez DPH. S ohledem na výši předpokládané 

hodnoty se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě – 

nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  

Předpokládá se, že veřejná zakázka bude spolufinancován ve výši 80% ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na kvalifikaci a další podmínky této veřejné 

zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadávací 

podmínky jsou k dispozici na profilu zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11573 , kde budou 

uveřejňována i případná vysvětlení zadávacích podmínek. 

Nabídku v písemné formě v jednom originále a jedné kopii, v listinné podobě a v českém jazyce doručte 

v uzavřené obálce opatřené adresou dodavatele, popř. jinými identifikačními údaji a označené: 

 

 

 

 

na adresu:  Magistrát města Ostravy 

 odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/058265/17/VZKÚ/Fat 

Sp. zn.: S-SMO/005889/17/VZKÚ/2 

  

Vyřizuje: Ing. Ivana Fatková 

Telefon: +420 599 442 373 

  

E-mail: ifatkova@ostrava.cz 

  

Datum: 8.3.2017 

 „Výzva profil“  

   

   

   

   

   

Veřejná zakázka „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí 

(MEI)“ –  n e o t v í r a t ! 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11573
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  Prokešovo nám. 8 

  729 30 Ostrava 

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek 

od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. nejpozději však do 

pondělí 20.3.2017 do 9:00 hod. 

 

 

Ing. Eva Seborská  

vedoucí odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

 

 

Příloha: Zadávací podmínky 
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