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Průvodní dopis k „Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace“
Název veřejné zakázky:

„Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě
a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení
veřejnosti do jeho přípravy“

Identifikátor zakázky:

P16V00000007

Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČ:
Druh veřejné zakázky podle předmětu plnění:
Druh veřejné zakázky podle před. hodnoty:
Kategorie VZ definovaná pravidly pro
„Zadávání veřejných zakázek v OPŽP“:
Druh výběrového řízení:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
003 01 825
veřejná zakázka na služby
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka malé hodnoty
uzavřená výzva; výběrové řízení podle VP
č. 9/2012

Vážený dodavateli,
Statutární město Přerov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, si Vás tímto dovoluje
vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby s názvem „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu
mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“.
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v přílohách a současně jsou ke
stažení na profilu zadavatele na webové adrese http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejnezakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-19-2011.html
Za Váš zájem o účast ve výběrovém řízení Vám předem děkujeme.
S pozdravem

Ing. Ivana Pinkasová
Vedoucí odboru řízení projektů a investic
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Přílohy:
Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
Zadávací dokumentace - textová část – podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
Příloha 1 – Formulář Krycí list nabídky
Příloha 2 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy
Příloha 3 – Podrobný popis projektu
Příloha 4 – Přehled harmonogramu aktivit
Příloha 5 – Harmonogram zpracování technické části Plánu udržitelné mobility Přerov
Příloha 6 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha 7 – Vzor prohlášení o subdodavatelském systému
Příloha 8 – Čestné prohlášení o zpracování nabídky a podílu na zadání
Příloha 9 – Vzor Harmonogramu postupu realizace jednotlivých klíčových aktivit
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