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Výzva k podání nabídky a prokázání spln
PD“ 

Vyzýváme Vás k podání nabídky a k

o veřejných zakázkách, ve znění pozd

„Atletická hala Vítkovice - PD“.  

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací, zajišt

činnosti a výkon autorského dozoru 

obec Ostrava. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat

Dílčí kritérium 

Celková nabídková cena bez DPH 

Termín pro předání DSP 

Podrobná specifikace předmětu veř

podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v

zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/

Nabídku v listinné formě, v jednom originále

uchazeče a označené: Veřejná zakázka 

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, v pracovních dnech: pond

od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00
do 11. března 2013 do 13:00 hod. 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/408935/12/LPO/Smo
Sp. zn.: S-SMO/298587/12/LPO/

  
Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš
Telefon: +420 599 442 399 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: tsmolik@ostrava.cz

  
Datum: 20. února 2013 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

 

 

 

a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce „Atletická hala Vítkovice 

podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace podle § 38 zákona 

ění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce ozna

zpracování projektových dokumentací, zajištění související 

innosti a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „Atletická hala Vítkovice“ v

ejné zakázky (CPV): 71320000-7; 71331000-4; 71317200-5; 71248000

zakázce bude probíhat podle kritéria ekonomická výhodnost s

Váha kritéria v %

Celková nabídková cena bez DPH  70 

30 

tu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splně

jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je

https://verejnezakazky.ostrava.cz/.  

jednom originále a v jedné kopii, doručte v uzavřené obálce opat

ejná zakázka - „Atletická hala Vítkovice - PD“ - neotvírat!

sta Ostravy 
odbor legislativní a právní   

. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pond

00 hod. do 15:30 hod., pátek od 8:00 hod. do 11:30 hod. 
 

ejných zakázek 

  

  

 Profil zadavatele 

  

  

  

/LPO/Smo 

/LPO/2 

Smolík Tomáš 

 

 

@ostrava.cz 

Atletická hala Vítkovice - 

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 

 (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce označené 

ění související inženýrské 

pro realizaci stavby „Atletická hala Vítkovice“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

5; 71248000-8. 

ekonomická výhodnost s dílčími kritérii: 

Váha kritéria v % 

požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další 

zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu 

ené obálce opatřené adresou 

neotvírat! 

. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek 

30 hod. nejpozději však 
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