
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih      
Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
odbor právní

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: JIH/010942/09/OPR/Rár   VZ 57.09
VYŘIZUJE : Renáta Rárová dle rozdělovníku
LINKA: +420 599 430 355 - zde -
E-MAIL: renata.rarova@ovajih.cz  
DATUM: 2009-08-13

Výzva zájemcům k podání nabídky

Veřejná zakázka: Výměna oken Tylova 4, Ostrava-Zábřeh               

Zadavatel:           Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 Horní 3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
 zastoupen p. Bc. Karlem Sibinským, starostou obvodu
 IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451      

Způsob zadání:  podlimitní veřejná zakázka na poskytnutí dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákona“)

V souladu s § 38 odst. 4 zákona Vás vyzýváme k podání nabídky na realizaci shora uvedené veřejné 
zakázky.

Zadávací dokumentaci je možno zaslat dobírkou po registraci u kontaktní osoby nebo je možné si ji osobně 
vyzvednout na adrese Ing. Petr Mokroš – CITY, Čujkovova 30, 700 30  Ostrava-Zábřeh, u kontaktní osoby pí Ivy 
Blažejové, kancelář dveře č. 513, tel. +420 596 745 512, fax +420 596 745 514, od 21.08.2009, 08:00 hod. do 
04.09.2009, 13:00 hod. po jejím objednání od 19.08.2009, 08:00 hod. do 02.09.2009, 15:00 hod., a to následujícím 
způsobem. Na uvedenou kontaktní osobu nebo na p. Břetislava Dvorského z odboru investičního (tel. +420 599 430 
473) je možno se obrátit i s případnými dotazy do 02.09.2009, 15:00 hod. a s žádostí o prohlídku místa plnění dne 
01.09.2009,  od  11:00 hod.  do  12:00 hod.  U  kontaktní  osoby pro  zadávací  dokumentaci  obdržíte  bezúplatně i 
kvalifikační dokumentaci s požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dle ust. § 62 zákona. 

Veřejná zakázka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky dle § 78 zákona. Kritéria vč. jejich 
váhy v % a vč. podrobného způsobu hodnocení nabídek jsou uvedeny i v zadávací dokumentaci a jsou následující:
Nabídková cena vč. DPH v Kč (max. Kč 6 mil. vč. DPH) - 70 %
Lhůta realizace v týdnech (max. 9 týdnů) - 30 %.

Písemnou nabídku zpracovanou v českém jazyce je   nutno  zaslat doporučeně poštou  nebo  doručit 
osobně  na  adresu Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, referát 
veřejných zakázek odboru právního, kanc. dveře č. 316A, III. patro budovy A úřadu nebo na podatelně odboru 
vnitřních věcí, kanc. dveře č. 004, přízemí budovy A úřadu v termínu  do 07.09.2009, 09:00 hodin. Podrobnější 
informace o požadavcích na předloženou nabídku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Otevírání  obálek  s  nabídkami  se  uskuteční  dne  07.09.2009  od  11:00  hodin v  zasedací  místnosti 
zadavatele,  dveře  č.  102,  I.  patro,  budova A  úřadu.  Tohoto  jednání  se může  zúčastnit  max.  jeden statutární 
zástupce uchazeče nebo jím plnou mocí pověřený zástupce.

S pozdravem

Mgr. Hana Kalusová v.r.
vedoucí odboru právního
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