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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 
 

   

 
 

 
 
 

 
Výzva dodavatelům k podání nabídky 
 

Veřejná zakázka: Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 

2017 

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

                  Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

                  zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

                  IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákona“) 

zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele 

 

Ve smyslu ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných 

zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 

organizací, ve znění pozdějších změn, Vás vyzýváme k podání nabídky na realizaci shora uvedené veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby, jejímž předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo spočívající 

ve vývozu starého písku z pískoviště, vyčištění písku (v případě nutnosti také desinfekce), návoz čistého 

písku a uložení písku (urovnání písku do roviny) ve vybraných pískovištích (min. 40 pískovištích) na území 

městského obvodu Ostrava-Jih a všechny související práce v roce 2017. Starý písek v pískovištích bude 

odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Navezený písek musí splňovat limity dle vyhlášky číslo 1/2016 Sb., kterou se mění vyhláška číslo 238/2011 

Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky číslo 97/2014 Sb. V pískovištích bude uložen nový praný říční 

písek bez prachových nebo jílových částic frakce 0,2–4 mm. Dodaný písek bude rovnoměrně rozprostřen tak, 

aby hloubka písku byla minimálně 20 cm. Písek doplněný na pískoviště musí být certifikovaný, certifikát 

bude předložen před zahájením prací. 

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace, 

údaje o hodnotících kritériích a další podmínky plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny 

v podmínkách výzvy, které jsou poskytnuty bezplatně, neboť jsou zveřejněny na profilu zadavatele 

https://vz-ovajih.ostrava.cz/. 

 

Písemnou nabídku dle doporučení zadavatele v jednom originále a v jedné kopii v uzavřené obálce řádně 

označené dle podmínek výzvy zpracovanou v českém jazyce je nutno zaslat nebo doručit osobně na adresu 

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, odbor 

správních činností – podatelna, budova A, přízemí, kancelář dveře č. 004, v těchto úředních hodinách: 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: JIH/030963/17/OVZ/Rár   VZ 31.17 

Sp. zn.: S-JIH/26647/17/OVZ 
  
Vyřizuje: Bc. Renáta Rárová 
Telefon: +420 599 430 355 
Fax: +420 599 430 490 

E-mail: renata.rarova@ovajih.cz 
  
Datum: 18. dubna 2017 

   

 všem dodavatelům  
 - zde -  
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Pondělí, středa, čtvrtek:  8:00 - 17:00 

Úterý: 8:00 – 15:00 

Pátek: 8:00 – 13:00 

nejpozději v termínu do 26. 4. 2017 do 13:00 hod. 

 
S pozdravem 

 

 

 

 

 
 

 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
 
 
 

Bc. Kateřina Gemrotová 

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

http://www.ovajih.cz/
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