Název dokumentu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM
PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Zadavatel

ČEPRO, a.s.
se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
IČO: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupena:
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Název zakázky

Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue na ČS EuroOil

Ev. č. zakázky
Druh ZŘ
Ev. č. zadavatele

Zjednodušené podlimitní řízení
045/19/OCN

ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. Preambule
Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Kontejnerové zařízení pro
výdej AdBlue na ČS EuroOil.
2. Předmět zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude
upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na dodávky. Předmětem jednotlivých
dílčích zakázek je dodání a montáž kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue (kapaliny – chemicky
vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070).
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je ve smyslu § 96 odst. 1 ZZVZ této veřejné zakázky zveřejněna způsobem,
který umožňuje dálkový přístup, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.
5. Podání nabídek
Nabídka musí být podána v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na internetových stránkách společnost:
https://zakazky.ceproas.cz/

Kontaktní osoby:
ve věcech zadávacího řízení :
Olga Kolářová, olga.kolarova@ceproas.cz, +420 221 968 206
6. Další informace
Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích jsou součástí zadávací
dokumentace.

V Praze dne 25. 2. 2019

Mgr Jan
Duspěva
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