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Výzva k podání nabídky  

Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci stavby „Rekonstrukce 

hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 5/17, kterou zpracovala společnost PPS Kania s.r.o., se 

sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940, v květnu 2017. 

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

zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na profilu zadavatele 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11861 , kde budou uveřejňována i případná vysvětlení zadávacích 

podmínek. 

Zadavatel stanovuje prohlídku místa plnění na středu 4.4.2018 ve 14:00 hod. se srazem na místě plnění, tj. 

před budovou Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 5.977.227,22 Kč bez DPH. 

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

obálce opatřené adresou dodavatele a označené: 
 
 

 

 

 

na adresu:  Magistrát města Ostravy 

 odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

 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 čtvrtku 12.4.2018 do 9:00 hod. 

 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

 

 

   

                Profil zadavatele  

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/159790/18/VZKÚ/Fat 
Sp. zn.: S-SMO/047758/18/VZKÚ/2 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Fatková 
Telefon: +420 599 442 373 
  
E-mail: ifatkova@ostrava.cz 

  
Datum: 28.3.2018 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové 
radnice“ –  n e o t v í r a t ! 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11861
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