
 

  

 

 

 

 Seznam vyzvaných zájemců 
 podle rozdělovníku 

 
Ostrava, vypraveno dne: 18. 03. 2013 

 
Písemná výzva k předložení nabídky veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní zadávací řízení) 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA UL. REVÍRNÍ 3, 5 V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH 
 
 
Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
    Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 
Zastoupený:  Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou 
IČ:  008 45 451 
 
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
IČ:  619 72 690 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková, Jana Šenková 

Zadavatel veřejné zakázky - Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice se sídlem Těšínská 87/281, 
716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupené Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou (dále jen „zadavatel“) se na základě svého 
usnesení ze dne 13. 03. 2013 rozhodl podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) vyzvat Vás ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení písemnou výzvou k podání nabídky 
na zhotovitele stavby „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích" a k prokázání splnění 
kvalifikace, a to vše v rozsahu a za podmínek předmětné veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 
5 v Ostravě - Radvanicích“. Součástí zadávacích podmínek, které tvoří jako její Příloha nedílnou součást této písemné 
výzvy, jsou rovněž informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, úplné znění zadávacích podmínek, lhůta a místo pro 
podání nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích (výše nabídkové ceny). 
 
Zadávací podmínky sestavené z Kvalifikační a Zadávací dokumentace, Obchodních podmínek zadavatele jsou k dispozici 
na certifikovaném internetovém profilu zadavatele (viz. zadávací podmínky) a jsou volně ke stažení. Na internetovém profilu 
zadavatele budou rovněž zveřejňovány veškeré další informace a údaje (např. dodatečné informace, rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení ze zadávacího řízení ad.) k předmětnému zadávacímu řízení.  
 
 
 
Ing. Markéta Mojžíšková 
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 
 

 
 
Příloha: 
Zadávací podmínky sestavené z Kvalifikační a Zadávací dokumentace, Obchodních podmínek zadavatele na CD 
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