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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Ing. Miroslav Beržinský
474 636 273

Datum:

20.01.2022

Kontaktní
adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

berzinsky@poh.cz

Představení významných plánovaných veřejných zakázek na stavební
práce zadavatele Povodí Ohře, státní podnik, pro kalendářní rok 2022
Zadavatel veřejné zakázky:
Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že představení plánovaných významných veřejných
zakázek na stavební práce pro kalendářní rok 2022 není předběžnou tržní konzultací dle § 33
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se
ani o výzvu k vyjádření předběžného zájmu.
Účelem předmětného představení je seznámení potencionálních dodavatelů o záměru zadat
konkrétní veřejné zakázky na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2022.
Seznámení dodavatelů s plánovanými veřejnými zakázkami pro kalendářní rok 2022 proběhne
formou prezentace konané prostřednictvím aplikace Meet.
Cílovou skupinou potencionálních dodavatelů pro prezentované veřejné zakázky jsou
dodavatelé disponující oprávněním k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění s názvem
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Prezentace se bude konat dne 02.02. 2022 (středa) od 10:00 hod.
Prezentace se bude konat prostřednictvím aplikace Meet. Za účelem připojení k prezentaci bude v
aplikace Meet založena schůzka.
https://meet.vpsfree.cz/Prezentace_VZ_POH_02.02.2022
Zadavatel zahájí schůzku v aplikaci Meet 15 minut před plánovaným zahájením prezentace.
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Dodavatelům se doporučuje připojit se k prezentaci nejpozději 5 minut před plánovaným
zahájením.
Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných veřejných zakázek a
podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zástupců zadavatele odpovídáno, a
to vzhledem k tomu, že nejsou doposud nastaveny, nebo se před zahájením jednotlivých
zadávacích řízení mohou změnit.
Dojde-li ke změně termínu prezentace, odešle zadavatel oznámení o této skutečnosti nejpozději 1
pracovní den před původním termínem. Oznámení bude odesláno na profil zadavatele.
Osoby účastnící se prezentace za každého dodavatele budou povinny mít vypnutou kameru a
mikrofon.
Případné dotazy mohou být položeny pouze formou zprávy v chatu.
Nebudou-li osoby účastnící se prezentace za dodavatele respektovat pravidla dle předchozího
odstavce, bude jim obraz a zvuk vypnut ze strany zadavatele.

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic
elektronicky podepsal
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