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Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace  

Vyzýváme Vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce na dodávky 

označené „Rekonstrukce budovy NR – doplnění interiéru“.  

Předmětem veřejné zakázky je doplnění interiéru budovy Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,     

a to v části vstupního vestibulu a v části předprostoru kanceláře primátora. Podkladem pro realizaci je 

autorská práce (ideový návrh) „Nová radnice v Ostravě – návrh doplnění interiérů vstupní hala/předprostor 

kanceláře primátora“ ze dne 30.09.2011. Součástí předmětu veřejné zakázky je zpracování výrobní 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 39290000-1. 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další 

podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu 

zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/. 

Nabídku v listinné formě, v jednom originále a v jedné kopii, doručte v uzavřené obálce opatřené adresou 

uchazeče a označené: Veřejná zakázka - „Rekonstrukce budovy NR – doplnění interiéru“ - neotvírat! 

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: pondělí až čtvrtek 

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

do pátku 16.08.2013 do 10:00 hod. 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 

 

   

   

 Profil zadavatele  

   

   

   

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/246588/13/LPO/Měk 

Sp. zn.: S-SMO/181970/13/LPO/6 

  

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš 

Telefon: 599 442 356 

Fax: 599 442 010 

E-mail: pmekys@ostrava.cz 

  

Datum: 2013-07-24 
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