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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 označené 
„Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích (SO 04, SO 05)“.  
 
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě–
Proskovicích – SO 04 Kanalizace ul. Ztracená, SO 05 Dolový potok“. Jedná se o vybudování nové jednotné 
kanalizační sítě, která zachytí stávající výustě kanalizačních stok do Dolového potoka a odvede odpadní 
vody na ÚČOV Ostrava. Nová kanalizace bude z kameninových trub DN 400 a DN 600 v celkové délce cca 
109 m. V souběhu s tímto potrubím bude vyměněno stávající betonové potrubí Dolového potoka za potrubí 
sklolaminátové DN 1000 v celkové délce cca 106 m. Součástí stavby bude přeložka plynu a vodovodu 
v trase kanalizace, zabezpečení sloupu NN, zřízení provizorního sjezdu pro účely stavby z ul. Buková, 
využití pracovního pruhu dle projektové dokumentace. 
 
Stavba bude realizována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 23/2008 
zpracované v červenci 2012 Ing. Josefem Rechtikem, v rozsahu rozhodnutí č. 867/12/VH o povolení změny 
dokončené stavby vodního díla ze dne 3.10.2012, vydané odborem ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy a v souladu se smlouvou č. 152314 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a s Požadavky 
na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek, vydání č. 5 s účinností vydání od 25.7.2012 
umístěných na webových stránkách www.ovak.cz. 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 45232400-6 
 
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/. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vč. přesného 
znění žádostí dle § 49 zákona budou rovněž k dispozici na výše uvedeném profilu zadavatele. 
 
Nabídku v listinné formě, v jednom vyhotovení, doručte v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a 
označené: Veřejná zakázka - „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích (SO 04, SO 
05)“ - neotvírat! 

   
   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/148970/13/LPO/Kys 
Sp. zn.: S-SMO/053877/13/LPO/2 
  
Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá 
Telefon: 599 442 035 
Fax: 599 442 010 
E-mail: skysela@ostrava.cz 
  
Datum: 25.04.2013 
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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 hod. do 15:30 hod., pátek od 8:00 hod. do 
11:30 hod. nejpozději však do 13.05.2013 do 13:00 hod. 

 

 

 

 

         Mgr. Renata Kolková 
vedoucí odboru legislativního a právního 
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