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Výzva k podání nabídky 

 

Zadavatel:    Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná 

IČ :               00845451 

Zastoupení : Ing. Jan  Bochňák, starosta 

Sídlo :          Dobroslavická 83 

                    725 27 Ostrava 

 

Vyzýváme Vás v rámci výběrového řízení zakázky malého rozsahu ke zpracování a podání  nabídky 
na zakázku „Rekonstrukce chodníku Plesná – Žižkov“, podél komunikace 26. dubna Nabídku 
zpracujte dle níže popsané specifikace a rozsahu. Konzultovat danou záležitost, nebo prohlídku na 
místě samotném je možno po předchozí tel. domluvě na tel. 599 427 101, 599 427 105 nebo 
724 191 871.  

 

Rozsah zakázky: 

- demontáž stávajících obrubníků a asfaltového povrchu chodníku, včetně podloží; 

- vyrovnání armatur vody a kanalizačních vpustí do patřičné úrovně; 

- zabetonování nových silničních obrubníků a zahradních obrubníků na vnitřní straně chodníku; 

- vysypání a zhutnění podloží plochy uvedeného chodníku; 

- pokládka betonové zámkové dlažby (kost), síla 6 cm, v místech vjezdů k rod. domkům použít 
zámkovou dlažbu o síle 8 cm, včetně zasypání pískem a zhutnění; 

- asfaltová zálivka komunikace kolem osazených obrubníků. 

 

Snímek katastrální mapy se zákresem chodníku je přiložen. 

 

Předpoklad  prací  10. - 11. 2013  

 

Nabídka musí obsahovat:  

- cenu podle jednotlivých kapitol  (materiál, montáže, demontáže atd.); 

- termín zhotovení  díla (celková nepřekročitelná doba);  

- návrh smlouvy o dílo; 

- reference. 

 

Hodnotící kriterium je nejnižší cena uvedená bez DPH. 

Termín pro předložení nabídky:   25.09.2013  do 14.00 hod. 

Nabídku doručit na adresu zadavatele v uzavřené obálce, s názvem  „Rekonstrukce chodníku Plesná – 
Žižkov“. 

Místo pro podání nabídky:            SMO – ÚMOb Plesná 

Dobroslavická 83 

725 27 Ostrava - Plesná 
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Výběr dodavatelské firmy bude ukončen do 30. září 2013 

 

Upozorňujeme, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů, a že Vaše nabídka  bude 
využita pro zadání zakázky  transparentním a nediskriminačním postupem ve smyslu § 6 uvedeného 
zákona. 

 

Žadatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu. 

 
                                                                         Ing Jan Bochňák 
                                                                               starosta MOb Plesná 
 
V Plesné 10.09.2013 
 
 
Číslo písemnosti: 42/13 
Vyvěšeno: 13/9/2013 
Bude sejmuto: 26/9/2013 
Sejmuto: 
Za správnost: Ing. Jan Bochňák, starosta MOb Plesná 
SOUBĚŽNĚ UVEŘEJNĚNO NA INTERNETU. 
 


