Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČO: 00063631
Veřejná zakázka:
„Náhrada systému zálohování MČ Praha 5“
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

Název zadavatele

Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele

Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1381/4

IČO zadavatele

00063631

Adresa profilu zadavatele

https://zakazky.praha5.cz

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

IČO:

27636836

Sídlo:

Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 11000

ID datové schránky

yctbyzq

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je
Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, e-mail: zakazky@randalegal.com. Kontaktní osoba
zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění
statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). Kontaktní osoba je v souladu s
ust. § 43 ZZVZ jako smluvní zástupce zadavatele pověřena výkonem zadavatelských
činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání
případných námitek dodavatelů dle ust. § 241 a násl. ZZVZ.
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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.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
(s výjimkami dle čl. 10.2 a 10.4 zadávací dokumentace).
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupným na
https://zakazky.praha5.cz
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 1. 12. 2020, 10:00 hodin.
IV.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

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

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace.

V Praze dne 11. 11. 2020
Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš Rydvan
Datum: 2020.11.11
Rydvan
16:01:55 +01'00'
____________________________
ŘANDA HAVEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Tomáš Rydvan, advokát a jednatel
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