
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace 
 

 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(pásmo B dle směrnice č. 15/2019 -  Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2019) 

 

 

 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace Vás tímto vyzývá k podání 

nabídky na níže specifikovanou zakázku. 

 

Název veřejné zakázky: 

 

„Rekonstrukce kanalizační přípojky“ 
 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Název:    Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace 

Sídlo:    Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava 

IČ: 7   0933979 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   11139761/0100 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Libor Novotný, ředitel 

Kontaktní osoba:     Pavel Tydlačka, technický pracovník, 

 

2. Informace o druhu a předmětu zakázky: 

Veřejná zakázka dle předmětu:  veřejná zakázka na stavební práce 

Předmět veřejné zakázky:  předmětem je oprava resp. rekonstrukce kanalizační 

přípojky DN 400 v délce cca 28 m na pozemku 

v katastrálním území Moravská Ostrava č. 1520/1 

Popis předmětu zakázky: - kompletní rekonstrukce 2 ks prefabrikovaných – 

betonových revizních šachet DN 1000 

- vyčištění profilu přípojky (odstranění vrostlých kořenů) 

- realizaci kamerové prohlídky 

- následná bezvýkopová sanace profilu zatažením 

pryskyřičné vložky v celé délce přípojky 

 

Termín realizace:   do 15.8.2021 

Předpokládaná hodnota VZ:  211 000,- bez DPH 
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Místo plnění: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace 

 

3. Lhůta a místo podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.5.2021 v 10.00 

Způsob a místo podání nabídek:   

nabídky se podávají doporučeně poštou nebo osobně na adrese zadavatele: 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace se sídlem Nádražní 

1217/117, Ostrava, 702 00. 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik 

podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.  

 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, formou poštovní zásilky nebo 

osobním doručením na adresu zadavatele a v českém jazyce. Obálku uchazeč označí 

heslem: „Výběrové řízení – REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY -  

NEOTEVÍRAT“.  
 

 

4. Hodnotící kritéria: 

 

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena 

 

 

5. Požadavky zadavatele na nabídku: 

 

Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

 Oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky 

 Výpis z obchodního (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné 

evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán). Výpis nesmí být starší 90 kalendářních 

dnů vzhledem k datu podání nabídky. 

 

Povinné součásti nabídky: 

 

Uchazeč dále předloží následující dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče: 

 Čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek daných touto výzvou. 

 Návrh smlouvy ve znění přílohy č. 2 této výzvy. Změna vzoru smlouvy se 

nepřipouští, v návrhu doplní uchazeč pouze potřebné údaje. 

V případě, že uchazeč neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů nebo nedodá výše 

uvedené součásti nabídky, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyřazena. 
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Příloha: 

1, katastrální mapa + fotomapa 

2, návrh smlouvy 

  

 

Případné další informace sdělí: 

 Mgr. Libor Novotný,  tel: 725 528 729   email:     skola@zsnadrazni.eu 

Pavel Tydlačka  tel: 732 464 111 

 

V Ostravě dne: 12.5.2021       ředitel školy 
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