Výzva k podání nabídky
do zadávacího řízení na veřejnou zakázku
podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:
městská část Praha 12
Zastoupený:
PhDr. Daniela Rázková, starostka
Sídlo:
Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO / DIČ:
00231151/ CZ00231151
Profil:
https://www.softender.cz/detail/PRAHA12
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Šulc, technik odboru investic a správy majetku – oddělení
investic
Tel. / E-mail:
+420 244 468 369/ sulc.zdenek@praha12.cz
Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Společnost:
pro obce s.r.o.
IČO / DIČ:
24315184 / CZ24315184
Sídlo:
Strupčice 224, PSČ 43114
Statutární zástupce:
Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatel
Tel. / E-mail:
+420 777 895 514 / proobce@proobce.eu;
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12“
provedení díla, kterým se rozumí úplné a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících prací, za
účelem provedení shora označené stavby, a to vše dle Projektové
dokumentace. Blíže viz zadávací dokumentace.
Druh zakázky / zadávacího řízení: stavební práce / zjednodušené podlimitní
Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky do zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou
zakázku. Veškeré informace v podobě zadávací dokumentace jsou k dispozici na profilu zadavatele
uvedeném shora.
Níže pak upozorňujeme zejména na tyto skutečnosti:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.04.2016 v 15:00 hod.
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, a to podatelna Úřadu městské části Praha 12 na adrese
Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
Obálky budou otevřeny téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, a to v sídle zadavatele
adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, v zasedací místnosti č. 504, 4. patro v 15:15 hod.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12.04.2016 v 10:00 hod., sraz účastníků před vstupem do
objektu místa plnění zakázky
pro obce s.r.o.
v z. městská část Praha 12
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