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Výzva k podání nabídky  

Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení průzkumných prací, 

vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace 

k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a soupisu prací a položkových rozpočtů, a dále výkon inženýrské 

činnosti ve fázi přípravy stavby – majetkoprávní - vlastnické vztahy a výkon autorského dozoru po dobu 

realizace stavby, to vše v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. 

Klečkova“ k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. 

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/detail/11313, kde budou uveřejňovány i případné dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. 

Nabídku v listinné podobě v jednom vyhotovení doručte doporučenou poštou v řádně uzavřené obálce 

opatřené adresou uchazeče s označením: 
 
 

 

 

 

na adresu:  Magistrát města Ostravy 

 odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

 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 11,0 0 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,00 hod. nejpozději však do        

4. října 2016 do 9:00 hod. 

 

 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

 

 

   

 Uchazeč  

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/351401/16/VZKÚ/Mach 
Sp. zn.: S-SMO/292856/16/VZKÚ/2 

  
Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková 
Telefon: +420 599 442 398 
  
E-mail: pmachackova@ostrava.cz 

  
Datum: 19.9.2016 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova  – 
PD+AD+IČ“ –  n e o t v í r a t ! 
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