
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“)  

Vážení, 

v souladu s ustanoveními § 53 odst. 1 zákona se na Vás obracíme s výzvou k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. 

Žádáme Vás o přípravu nabídky, která bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele a zákona. 

1 Identifikační údaje zadavatele a identifikace veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky:  Dodávka čistících strojů Slezská Ostrava 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Předmět veřejné zakázky: Dodávky 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní  

Zadavatel: 
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská 
Ostrava 

Sídlo zadavatele: Prokešovo náměstí 1803/8 

IČO: 00845451 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: CZ00845451 

 MVDr. Barbora Jelonková, starostka 

 

2 Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. 

3 Adresa profilu zadavatele 

https://vz-slezska.ostrava.cz/?dataGrid-dataGrid-per_page=15  

 

4 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek trvá do 19. 07. 2018 do 11:00 hodin. Otevírání obálek se koná dne 19. 07. 

2018 v 11:10 hodin v místnosti rady zadavatele tj. městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 

Slezská Ostrava. 

 

https://vz-slezska.ostrava.cz/?dataGrid-dataGrid-per_page=15


5 Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém 

jazyce mohou být podány 
 

Zadavatel přijímá nabídky podané pouze v listinné podobě.  

 

5.1 Listinné podání nabídky 

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce, která musí být zřetelně označena 

názvem veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku, tzn. „Neotevírat – VZ: NABÍDKA – 

Dodávka čistících strojů Slezská Ostrava část XX ". 

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě 

podané nabídce. 

Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu: Statutární město 

Ostrava městský obvod Slezská Ostrava, podatelna úřadu nám. J. Gagarina 4 Slezská Ostrava Kontakt 

na podatelnu: tel. 599 410 447, 599 410 410 Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny 

v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a 

čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin. 

 

5.2 Jazyk nabídky 

Požadovaný jazyk nabídky je specifikován v zadávací dokumentaci. 

6 Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných 

dokladů 

Podmínky kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. 

7 Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 zákona 

Pravidla hodnocení dle § 115 zákona jsou specifikována v zadávací dokumentaci. 
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