
ELEKTHRAOSPOOOORÑOJEKT                                                                                                                                                                                       

                 ZDENĚK HASOŇ                                                                                                                                                                                                   
 
Projektová a inženýrská činnost                                                        EKIS – energetické konzultační a informační středisko                                                                  
         Pražská 66, 678 01 BLANSKO                                                                                Masarykovo nám1 / 2,  680 01  BOSKOVICE                                                                       
                                                              firma pověřená vedením sekce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
                                                          tel  +420516410427, +420603817887, e-mail. zhason@gmail.com                                                                                      

_________________________________________________________________ 
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  Věc:  NABÍDKA TECHNICKÝCH STANDARD Ů  veřejného osvětlení 
                
Na základě zkušeností s provozem a údržbou veřejného osvětlení a následně na její vazbu na provádění 
investičních akcí veřejného osvětlení  v návaznost na aplikaci Zák. č. 137/2006 Sb. o ve řejných 
zakázkách  
 
Vám nabízíme zpracování 
 
TECHNICKÝCH STANDARDŮ  veřejného osvětlení  
 
Technické standardy VO  lze využít v souladu se  Zá k. č. 137/2006 Sb vždy jako sou část zadávací 
dokumentace  při vypisování výběrového řízení na veřejnou zakázku dodávky VO, čímž se zajistí stálost  
technických parametrů veřejného osvětlení pro celé území města a jejich technická úroveň v souladu 
s moderními požadavky osvětlovací soustavy VO města. 
 
Zpracovatel nabídky p ůsobí  v soustavě poradenství Ministerstva pr ůmyslu a obchodu ČR jako 
autorizovaný  poradce úspor energií st řediska EKIS – energetického konzulta čního a informa čního 
střediska  se specializací na venkovní osvětlení. 
 
Věříme, že předložené podklady budou dostačující pro posouzení naší nabídky. 
 
Navržená nabídka je informativní a slouží jako podklad k osobnímu jednání. 
 
 
 
 
 
                                                                                     S pozdravem     Zdeněk HASOŇ 
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