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Výzva k předložení nabídky 

k veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“) 

 

 

Název veřejné zakázky „Energetické úspory objektu Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“  

  

 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

Statutární zástupce Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského 

obvodu Radvanice a Bartovice 

IČ 00845451 

Adresa sídla Těšínská  87/281 , 716  00 Ostrava-Radvanice  
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Zadavatel předmětné veřejné zakázky zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 

„zákon“) 

v y z ý v á  d o d a v a t e l e  k  p o d á n í  n a b í d k y  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y. 

Název:  „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“  

Identifikační údaje zadavatele:  

• Zadavatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice  

• Sídlo: Těšínská  87/281 , 716  00 Ostrava Radvanice  

• IČ: 845451 

• Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

Popis:  
Projekt je zaměřen na snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu. Projekt je zaměřen na 
snížení spotřeby energie pro vytápění objektu Úřadu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice na základě dvou navazujících opatření. Zlepšení tepelně izolačních vlastností 
stavebních konstrukcí objektu a výměna stávajícího zdroje tepla - kotle na plyn za plynové 
absorpční teplené čerpadlo, vč. rekonstrukce otopné soustavy.  
 

Předpokládaná hodnota zakázky: 
3.740. 000,- Kč bez DPH 

Lhůta a místo podání nabídky:  
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 5. 2013 v 12.45 hodin. Za okamžik předání nabídky 
zadavateli je považováno převzetí nabídky na adrese Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice:  Těšínská  87/281 , 716  00 Ostrava-Radvanice. Doručení 
nabídky je možné poštou nebo osobně (v úředních hodinách zadavatele). 
 

Datum a Podmínky otevírání obálek: 
Otevírání obálek se bude konat dne 17. 5. 2013 v 13.00 hodin v sídle zadavatele na adrese 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice: Těšínská  87/281, 
716  00 Ostrava – Radvanice, v zasedací místnosti č. 24. 

 

Základní hodnotící kritérium: 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 

Zadání jazyka pro zpracování nabídky: 
Zadavatel připouští předložení nabídek pouze v českém jazyce. 
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Kvalifikační předpoklady:  
Zadavatel požaduje splnění základních, profesních a technických  kvalifikačních předpokladů 
a čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. Prokázání základních  
a technických předpokladů je požadováno předložením čestného prohlášení. Prokázání 
profesních předpokladů je požadováno předložením příslušných dokladů. Kvalifikační 
předpoklady jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci. 
 

Kontaktní osoba: 

• Jméno: TEDEAS, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Boris Ryšavý 

• Telefon: 724 005 015 

• E-mail adresa: tedeas@tedeas.cz 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: 
Vyzvaným zájemcům je zadávací dokumentace poskytnuta současně se zaslanou výzvou  
k podání nabídek. Ostatním zájemcům je zadávací dokumentace k dispozici na profilu 
zadavatele.  
 
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4 zákona příslušnou projektovou 
dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr požadovaných stavebních prací.   V souladu s 
§ 48 odst. 1 části Zadávací dokumentace v rozsahu Soupis prací s výkazem výměr nebo  
kompletní  Projektová dokumentace  budou uchazeči poskytnuty na základě písemné žádosti  
do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Písemnou žádost je nutné zaslat poštou nebo 
elektronicky na adresu projekční kanceláře: ASA Expert, a.s., Konečného 12, 710 00 Slezská 
Ostrava, tel.: 596 110 035, e-mail: info@asaexpert.cz. Soupis prací vč. výkazu výměr na CD 
bude uchazeči zaslán poštou na dobírku ve výši 500,- Kč bez DPH. Kompletní projektová 
dokumentace v listinné podobě bude předána uchazeči v sídle projekční kanceláře oproti 
poplatku za reprodukci ve výši 2.300,- Kč bez DPH.  Soupis prací je pro zpracování nabídkové 
ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad Soupisu prací s  výkresovou 
částí PD a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací 
dle zákona. 
 

O obsahu výzvy k  předložení nabídky rozhodla Rada městského obvodu Radvanice  

a Bartovice  na  56. schůzi konané dne 24. 04. 2013.  

 
V Ostravě-Radvanicích: dne 30. 4. 2013 

 

……………………………………….. 
Mgr. Šárka Tekielová  
starosta  
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