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Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově - výzva k podání nabídek
Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka:
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh“
Inženýrsko-geologický průzkum
INV/ZP/0017/20
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
I.

Identifikační údaje zadavatele
1.1. Základní údaje o zadavateli
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Název zadavatele

Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO zadavatele

00064581

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 28.1.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ivo Freimann
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 14.2.2021 13:20:02-000 +01:00

Adresa profilu zadavatele
Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele
ID datové schránky

https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením INV MHMP
48ia97h

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Ing.
Jana Hubálovská,

e-mail: jana.hubalovska@praha.eu, v kopii zasílat na Ing. Silvie

Bažantová, e-mail: silvie.bazantova@praha.eu. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou
komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu
či jiné pověřené osoby zadavatele).
II.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace bude uveřejněna po dobu trvání lhůty pro podání nabídek na
profilu zadavatele.
III.

Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být podána písemně v elektronické formě a podepsána osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele. Dle obchodních podmínek provozovatele nástroje
mohou nabídky podávat pouze registrovaní dodavatelé, přičemž registrace může trvat
až 48 hodin.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém
jazyce.
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek a musí být
autentická.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 15. 2. 2021, 10:00 hodin.
IV.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
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V.

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace.

___________________________
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního MHMP
podepsáno elektronicky
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