
 

  

 

 

 

 Seznam vyzvaných zájemců 
 podle rozdělovníku 

 
Ostrava, vypraveno dne: 25. 03. 2013 

 
 
SDĚLENÍ ZADAVATELE K OBSAHU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA UL. REVÍRNÍ 3, 5 V OSTRAVĚ – RADVANICÍCH 
(ZMĚNA TERMÍNU PRO DORUČENÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, ZMĚNA PŘEDPOKLÁDANÉ CENY) 
 
 
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“) svým usnesením 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". 

V souladu s právem vymezeným v čl. XIII odst. 4 zadávacích podmínek shora citované veřejné zakázky zadavatel upravuje 
(mění) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou v čl. X odst. 1 zadávacích podmínek, tj. 8.177.00,-- Kč bez DPH, 
když má být správně uvedena 8.177.000,-- Kč včetně DPH.  

S ohledem na provedenou úpravu zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a 
termín pro otevírání obálek takto: 

Původní termín pro doručení nabídek do 4. 4. 2013 do 10:00 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 9. 4. 
2013 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek se nemění (tj. na adresu pověřené osoby). 

Původní termín pro otevírání obálek 4. 4. 2013 od 14:00 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to 9. 4. 2013 od 
14:00 hodin. Místo pro otevírání obálek s nabídkami se nemění (tj. na adrese zadavatele). 

 

Pro úplnost zadavatel prostřednictvím pověřené osoby sděluje, že všechny shora uvedené informace budou zveřejněny 
v souladu se zákonem na profilu zadavatele. 

 
Ing. Markéta Mojžíšková 
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 
 

 


		2013-03-25T13:35:20+0100




