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Příloha č. 1  této výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Název veřejné zakázky: Vyklizení a rekonstrukce hotelové části vzdělávacího střediska 

NIPEZ:  
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce 

45310000-3 Elektroinstalační práce 
45320000-6 Izolační práce 

45400000-1 Práce při dokončování budov 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce  

Název zadavatele: 
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 

 Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov 

IČO zadavatele: 70890293 

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele: František Barták – vedoucí vzdělávacího střediska v Benešově 

Telefon, mobil, fax: +420 317 723 851 

+420 736 610 241 

E-mail: F.Bar@institutpraha.cz 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je vystěhování a rekonstrukce hotelové části vzdělávacího střediska 

v Benešově (Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov). 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikace 

předmětu plnění. 
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Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným zaměstnancem 

Vzdělávacího střediska v Benešově - přesné zaměření, specifikace, požadavky, detaily a nezbytné 

náležitosti. Bez osobní prohlídky nebude akceptována nabídka ve výběrovém řízení. Termín 

prohlídky je možné sjednat individuálně po dohodě s kontaktní osobou.  

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4.500.000,- Kč bez DPH. 

 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 
 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od 29. června 2018 do 19. srpna 2018. Místem plnění je 

Institut pro veřejnou správu Praha, Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov.  

 

4. Kvalifikace dodavatelů 
 

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem hodnocení 

nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré doklady požadované 

k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, 

musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatel, v případě podpisu jinou osobou musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace 

s následkem vyloučení dodavatele. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou 

dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

 

 

Doba prokazování splnění kvalifikace 

 

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel 

povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 
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- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 
 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště NEN. Zadavatel poskytne 

vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemné žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace musí být doručena na adresu zadavatele, Institut pro veřejnou správu Praha, státní 

příspěvková organizace, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1. 

 

 

6. Závazná struktura nabídky 
 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující části: 

1. Krycí list nabídky  – obsah – kontaktní údaje, nabídková cena bez DPH, nabídková cena s DPH 

2. Prokázání kvalifikace – dodavatel předloží čestné prohlášení. 

3. Harmonogram prací 

4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 

doplněný o požadované údaje. 

5. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

7. Základní hodnotící kritérium   
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena bez 

DPH.   

 

 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
 

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 30.9.2018.   

 

9. Lhůta pro předložení nabídky 
 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta pro 

předložení nabídky končí dne 5.3.2018 v 10:00 hod.  
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10. Způsob a místo pro předložení nabídky 
 

Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN nebo na adresu zadavatele poštou či osobně 

v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT-REKONSTRUKCE POKOJŮ“. 

 

11. Závěrečné ustanovení 
 

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou dodavatelům 

vráceny.  

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách, 

3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

 

     

 

 

 

V Praze dne 14.2.2018 

                                         

           

 

 

 

 

                                                                ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                   doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel      
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Příloha č. 1 této zadávací dokumentace - Specifikaci předmětu plnění 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je vystěhování a rekonstrukce hotelové části vzdělávacího 

střediska v Benešově (Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov) a to: 

- 40 pokojů (2., 3., 6. patro) 

- 10 koupelen 

- 6 kuchyněk 

- 2 bezbariérové pokoje v přízemí  

- 4 kanceláře  

- baru (vstupu, schodiště, místnosti nad schodištěm) 

- chodeb 

Vystěhování a odvoz inventáře  

- Vybourání skříní, odstranění veškerého nábytku v pokojích, podhledů, svítidel, demontáž 

garnýží, demontáž prahů, vytrhání koberců - ve všech rekonstruovaných místnostech.  

- Odstranění izolace ve třílůžkových pokojích (směrem ke stadionu). 

- Demontáž obložení u oken na všech pokojích 

- Likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Rekonstrukce  

- Zhotovení nových podhledů na stropech (stropní kazety 600x600x15) - úplně stejné podhledy 

jako již v rekonstruovaných pokojích. Vytmelení akrylovým tmelem nerovnosti u zdí, rohů a 

lišt. Montáž rastru s řešením v rozích a koutech do pravého úhlu na všech podhledech.  

- Výměna čelních laminátových desek i s kastlíky u všech stěn s okny (ve všech místnostech), 

konstrukce ze sádrokartonu + tepelná izolace 5 cm včetně začištění oken, zateplení a izolace.  

- Zabudování nových světel na stropě v podhledu - úplně stejná světla jako již v 

dříve rekonstruovaných pokojích (bílý podhledový LED panel 600x600 mm, 40w, economy, 

svítivost 3800 Lm, teplota světla 4500 K, denní bíle světlo, vstupní napětí AC 230 V, energetická 

třída A+). 

- Posunutí dvou dvojzásuvek za postelemi a přidání jedné na každém pokoji - kabeláž, krabičky. 

- Nové osazení krytů a vypínačů (kompletních) včetně strojků u všech zásuvek.  

- Rozdělení svícení u podhledových světel v pokojích - na jednom vypínači možnost zapnout 

každé světlo zvlášť.  

- Přesunutí kabelového přívodu místního rozhlasu do sádrokartonové stěny u okna. 

- Nové TV zásuvky zapuštěné do zdi na všech pokojích - kabeláž, krabičky. 

- Vymalování všech rekonstruovaných prostor zahrnuje - škrábání, penetrace zdiva před malbou 

a štukováním, penetrace zdiva po štukování. Výmalba proběhne 2x (dvě vrstvy), akrylový nátěr 

z tekutých směsí, otěruvzdorný, antibakteriální. K malování bude použit váleček a štětec, ne 

nástřik.  
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- Nivelační stěrka a penetrace určená na podlahy před stěrkou a po stěrce bude provedena 

všude, kde se bude pokládat koberec a linoleum 

- Položení nových zátěžových koberců (všude kromě apartmánů) - objektový zátěžový koberec 

100% propylen, 1040 g/m2, výška 8 mm, třída reakce na oheň E, odolnost proti skluzu, stupeň 

komfortu 2, možnost výběru barvy.    

- Položení zátěžových koberců (apartmány) - objektový zátěžový koberec 100% propylen         X-

tron extra strong, třída zátěže 32, výška 5 mm, odolnost proti skluzu, možnost výběru   barvy 

+ plastové kobercové lišty  

- Rekonstrukce kuchyněk - demontáž podhledů, dlažby, obkladů, linky. Nové podhledy, oprava 

stěn, malba, položení linolea (možnost výběru barvy a druhu). Zrušení ventilátoru.   

- Nové prahy ve všech místnostech (3 typy délky prahů) - materiál buk 1 jakost, tl. 20 mm,       š. 

150 mm, montáž na hmoždinky, podlepit, nátěr bezbarvým silnovrstvým lakem pololesk. 

Kromě bezbariérové zóny (zde budou nové přechodové lišty). 

- Lištování kolem oken - plastové lišty, izolace mezery okolo okna PUR pěnou. 

- Izolace mezer mezi panely ve stropě - izolace z ovčí vlny tl. 50 mm. 

- V třílůžkových pokojích (6 pokojů) požadujeme konstrukci ze sádrokartonu + tepelná izolace 5 

cm. 

- Zazdění nepoužívaných dveří z chodby směrem do baru. 

- Oprava zdí, oprava rohů, natáhnutí štukové omítky, natáhnutí jádrové omítky na místech, 

které ukáže pověřený zaměstnanec VSB. 

- Kompletní začištění zdí po všech opravách či změnách. 

- Zasekání kabelů vedených v lištách do zdi na místech, které ukáže pověřený zaměstnanec VSB. 

- Hliníkové rohy (65 ks - 120 cm, 25x25 mm, 25 ks - 235 cm, 25x25 mm) na zdi, které ukáže 

pověřený zaměstnanec VSB. U lišt 235 cm je třeba předělat podhled, nynější dřevěná lišta je 

větší a širší.  

- Nátěr zárubní - obrousit, zakrytí (odstranění) rzi základovou barvou, 2x nátěr, materiál vodou 

ředitelné barvy pololesk hnědá. 

- Nátěr radiátorů - obrousit, zakrytí rzi základovou barvou, 2x nátěr, materiál vodou ředitelné 

barvy pro radiátory pololesk slonová kost. 

- Nátěr topenářských trubek - obrousit, zakrytí rzi základovou barvou, 2x nátěr, materiál vodou 

ředitelné barvy pro radiátory pololesk slonová kost. 

Renovace schodiště baru (demontáž, montáž) - 21 schodů - materiál buk 1 jakost, nášlap tl. 40 

mm, podstupnice 20 mm, plošné lepení stupňů, gumová podložka proti vrzání, montáž koberce 

na schody.  

 

Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným zaměstnancem 

Vzdělávacího střediska v Benešově - přesné zaměření, specifikace, požadavky, detaily a nezbytné 

náležitosti. Bez osobní prohlídky nebude akceptována nabídka ve výběrovém řízení. !!  

 

 


