Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

Vyřizuje: Tobiášová
V Praze dne 27.7.2009
222 32 18 30
Věc: výzva k zaslání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky do 2 mil. Kč
Čj:

/09/VEO

Zadavatel – Pražská konzervatoř, se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1 zastoupená ředitelem
MgA. Pavlem Trojanem Vás na základě rozhodnutí hodnotící komise ze dne 27. července
2009, dále pak ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou“ a podle zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky:
1.
Předmět a místo plnění veřejné zakázky:
Oprava kanalizace Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1
Oprava je požadována v tomto rozsahu: Výměna kanalizace v průjezdu dle krycího listu
rozpočtu
2. Doba plnění
Zahájení veřejné zakázky - v průběhu měsíce září – říjen 2009,
ukončení veřejné zakázky – do 31.10.2009
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena s DPH a bude jako nejvýše přípustná.
Při výběru zakázky bude komise přihlížet k ceně.
4. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Fakturace bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených
zástupcem zadavatele.
5. Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit a to bez udání důvodů. O takové změně bude
zájemce neprodleně informován.
Videozáznam kanalizace je možno si prohlédnout po telefonické domluvě s pí.
Palečkovou, tel.č.603 725 537.
Vaši cenovou nabídku s uvedeným obsahem údajů prosíme doručte nejpozději do
20.8.2009 do vrátnice budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.
K nabídce přiložte kvalifikační oprávnění a reference.
Nabídka bude v zalepené obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:
NEOTVÍRAT, veřejná zakázka – „Oprava kanalizace“
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ředitel konzervatoře
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