
Výzva více zájemcům k podání nabídek v rámci  
zjednodušeného podlimitního řízení  

 
 
Zadavatel:  Poliklinika Prosek a.s. 

se sídlem Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 
IČ: 284 95 306 

 
 

 
Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) 
 

za účelem realizace veřejné zakázky: 
 

 „Fotovoltaická elektrárna FVE Poliklinika Prosek“ 
 

I. ÚVOD 
 

 Zadavatel, takto Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9, IČ: 284 95 306, 
zastoupená Ing. Jiřím Dufkem, předsedou představenstva, Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání 
nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 25 a § 38 ZVZ za účelem realizace 
podlimitní veřejné zakázky: „Fotovoltaická elektrárna FVE Poliklinika Prosek“. 
 

II. PODMÍNKY VÝZVY VÍCE ZÁJEMCŮM 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:  
Obchodní firma zadavatele: Poliklinika Prosek a.s. 
Sídlo zadavatele: Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 
Právní forma: Akciová společnost (dle číselníku právních forem č. 121) 
IČ: 284 95 306 
 
Podáním bližších informací o rozsahu a náplni veřejné zakázky je pověřen pracovník: 
Vlastimil Nytra, tel.: 266010124, 604216787, email: nytra.v@poliklinikaprosek.cz  
  
          
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:  
Předmět veřejné zakázky spočívá v dodávce a instalaci sluneční elektrárny v areálu sídla zadavatele na 
základě projektu zpracovaného společností JEKU, s.r.o., se sídlem Limuzská 8, 100 00 Praha 10 pod zak. č. 
010-SP-028, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, vše zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 ZVZ.  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.600.000,- Kč bez DPH  
 
Technické podmínky zařízení:  viz. Zadávací dokumentace zadavatele 
 

Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV:  
jedná se o VZ na dodávku   
druh:  Solární fotovoltaické moduly (CPV 09331200-0) a  

Solární kolektory pro výrobu tepla (CPV 09331100-9) 
 

Místem plnění VZ: Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 
 

Termín zahájení plnění: bezodkladně po podpisu smlouvy s vybraným zájemcem, které je 
předběžně naplánováno na 15.9.2010 

 
Termín dokončení plnění: nejpozději do 30.11.2010 

  
Zadávací lhůta do: 30.9.2010 
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3. Zadávací dokumentace (ZD):  

Zadávací dokumentaci (včetně obchodních podmínek) adresně vyzvaným zájemcům i všem ostatním 
dodavatelům zadavatel poskytne, resp. předá zadávací dokumentaci na základě jejich písemné žádosti o 
poskytnutí zadávací dokumentace v souladu s § 48 odst. 1 ZVZ, resp. všichni  zájemci si mohou zadávací 
dokumentaci vyzvednout oproti doručení písemné žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace po předchozí 
telefonické domluvě na adrese Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9, u kontaktní osoby: 
Vlastimil Nytra, tel.: 66010124, 604216787, email: nytra.v@poliklinikaprosek.cz, a to v pracovních 
dnech (PO, ÚT, ST, ČT od 7:00 hod. do 14:00 hod., PÁ od 7:00 hod. do 13:00 hod.). Písemná žádost zájemce 
o poskytnutí zadávací dokumentace musí být ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení zadavateli 
doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel předá zájemcům zadávací dokumentaci bezplatně. 
 

4.  Lhůta pro podání nabídky je dne 16.8.2010 v 9:00 hod.  
 

Místo pro podání nabídky je podatelna v sídle zadavatele, tj. Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 
190  00 Praha 9 - Po-Pá od 8:00 hod. do 12:00 hod., poslední den lhůty od 8:00 hod do 9:00 hod).   
  

5. Dodavatel musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:  
 
Kvalifikační předpoklady stanoví zadavatel podrobně v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.  
 
6. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ 
 
Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. 
 
V Praze dne 26.7.2010 
 
       
 
 
 
 
                 ____________________________ 
                                          Ing. Jiří Dufek 
               předseda představenstva       

          Poliklinika Prosek a.s. 
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