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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a P řívoz 
odbor investic a místního hospodá řství   
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Výzva k podání cenové nabídky na dodání pouzder na sáčky na psí exkrementy 
 
Odbor investic a místního hospodářství, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na dodání pouzder na sáčky na psí exkrementy 
s LED osvětlením ve spodní části pouzdra nebo samostatnou baterkou a náhradními sáčky. 
 
Název akce    Balíčky pro majitelé ps ů          
 
Požadavek:  varianta a)  2500 kusů pouzder s LED osvětlením 
  náhradní sáčky: celkové minimální množství sáčků 912 500 kusů (může být   
 zaokrouhleno výše podle počtu kusů v roli), náhradními sáčky jsou myšleny všechny  
 sáčky, i ty které jsou součástí balíčku s pouzdrem, tak aby občan obdržel spolu   
 s pouzdrem 365 sáčků 
 
  varianta b)  2500 kusů pouzder a 2500 samostatných baterek 
  náhradní sáčky: celkové minimální množství sáčků 912 500 kusů (může být   
 zaokrouhleno výše podle počtu kusů v roli), náhradními sáčky jsou myšleny všechny  
 sáčky, i ty které jsou součástí balíčku s pouzdrem, tak aby občan obdržel spolu   
 s pouzdrem 365 sáčků 
   
  Výrobek musí být dostupný v maloobchodní síti. 
 
Termín dodání požadovaného zboží:  do 15.4.2011       
  
 
Cenová nabídka bude obsahovat cenu l kusu bez DPH a vč. DPH , celkovou cenu bez DPH a vč. DPH, ve 
variantě a) i b) jestliže jsou obě varianty realizovatelné, případnou množstevní slevu, případnou úhradu 
dopravy, vzorek – 1 kus požadovaného výrobku, termín dodání, živnostenský list (tj. oprávnění k podnikání 
ve vztahu k předmětu zakázky, výpis z OR (pokud je v něm zapsán). 
 
Cenovou nabídku doručte nejpozději do 31. 3. 2011,  a to buď  doporučeně  poštou na adresu Úřad 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo nám. 8, 
729 29 Ostrava 1 nebo osobně téhož dne na podatelnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Nabídka musí být předložena v uzavřené obálce s názvem akce a označena „NEOTEVÍRAT – Sout ěž - 
Balíčky pro majitelé ps ů . 
Případné další informace sdělí p. Turková Anna. 
 
 
 
Ing. Jan Hulva 
vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

   
   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: MOaP/22161/11/OIMH/Tur 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Turková Anna 
Telefon: 599 444 239 
Fax: 599 445 401 
E-mail: turkova@moap.ostrava.cz 
  
Datum: 17.3.2011 


