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Příloha č. 1  této výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce kongresového sálu a recepce NIPEZ:  
 
45111300-8 Demontážní práce 
45432110-8 Pokládka podlahových krytin 
45314320-0 Instalace poč.kabeláže 
39153000-9 Nábytek do konferenčních místností 
45453100-8 Renovační práce 
44221200-7 Dveře 

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 
 

Rekonstrukce kongresového sálu a recepce viz popis níže. Součástí rekonstrukce je kompletní 

demontáž stávajícího vybavení- odvoz materiálu (inventáře), montáž nového inventáře a likvidace 

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

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 určen níže nebo je ho možné sjednat individuálně po dohodě s kontaktní osobou.  

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7.500.000,- Kč bez DPH. 

 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 
 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od 29. června 2018 do 26. 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. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

3/9 
 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

- 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.   
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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 25.5.2018 v 10:00 hod.  

 

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 KONGRESOVÉHO SÁLU“. 

 

11. Termín prohlídky 

 
Termín prohlídky místa zakázky je stanoven na 17.5.2018 a 21.5.2018 vždy od 9:00. 
 

 

12. 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 10.5.2018 

                                         

           

 

 

 

 

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

                                                                   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 

 
Rekonstrukce kongresového sálu a recepce viz popis níže. Součástí rekonstrukce je kompletní 

demontáž stávajícího vybavení - odvoz materiálu (inventáře), montáž nového inventáře a likvidace 

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

 

 

Popis rekonstrukce 
 

Podlahová Krytina 

Práce spojené s podlahovou krytinou platí pro celý kongresový sál, podium a recepci: 

 odstranění koberce, 

 očištění podkladu, 

 oprava poničených míst, 

 penetrace 2x, 

 vyhlazovací stěrka 2 vrstvy, 

 broušení, 

 lepení koberců, 

 vybraná podlahová krytina - koberec, 

 elektrická kabeláž schovaná do lišt. 

Zvýšení podia o jeden betonový schod, ve kterém bude trubka (kanálek) pro elektrické vedení.  

Specifikace koberce: 

 výrobní technologie:  Všívané, velur, 

 materiál vlasů: 100% Polyamid, 

 hmotnost vlasu: cca 900g/m2,  

 výška vlasu: cca 4,5 mm,  

 celková tloušťka: cca 6,5 mm, 

 celková váha: cca 1800g/m2, 

 primární textilní podložka: 100% netkaný polyester, 

 povrchová odolnost: ISO/DIS 10965: 109 Ohm, 

 hořlavost: EN 13501-1: clf s1, 

 třída zátěže: 23, 33, 

 výběr z 10 barevností 
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Sedadla  

Požadavky: 

 180 sklápějících sedadel se stolky dle stávajícího rozmístění a koncepce 

 34 solitérů se stolky 

 3x náhradní sedák 

 3x náhradní opěrák 

 Sedadla dřevěná viz specifikace materiálu níže.  

 Všechny kovové části budou schované ve dřevě, nebudou opticky viditelné.  

 Stolky součástí sedadla, výsuvné - zásuvné, mechanismus uchycení stolku schovaný uvnitř 

sedadla. Při vyndání a zandaní stolku nedojde k poškození ani odření žádné části sedadla.  

Použití stolku (opření, položení notebooku, psaní atd.) nebude mít žádný vliv na komfort ani 

stabilitu sedadla. 

 Účastník výběrového řízení přiloží k nabídce fotografii nebo skicu sedadla se stolkem, kde 

bude názorně zobrazen princip otevírání a zavírání stolku.  

 

Sedadla i stolek určeny pro každodenní využití:  

 Sezení a solitérní stolky koncipovány dle ergonomických a funkčních zásad. 

 Kostra složená z kombinace materiálů na bázi dřeva - Pohledové bočnice - odýhované DTD - 

dýha ořech americký (viz níže specifikace dýhy) s masivním nákližkem z masivu ořechu 

amerického po celém obvodu dílce. Pohledová záda - odýhované DTD ve shodné dýze (Ořech 

americký). Záda umožňují demontovatelný přístup pro případnou potřebu údržby. Vnitřní 

sedáková konstrukce řešena z překližky (PDP). 

 Pohledové strany - přírodní fládrová dýha ořechu amerického.  

 Povrchové úpravy - matný zátěžový lak, bezbarvý a zachovávající přírodní vzhled dýhy. 

 Provedení hran - masivní nákližky - masiv ořech americký. 

 Spodní část zad vybavena el. zásuvkou - 1x 230V + 1x usb v jedné krabičce - černá barva - 

antracit. 

 

Dřevěné části: 

 Přírodní dýha - ořech americký  

- Tloušťka dýhy: 3 mm 

- Typ kresby: Fládr 

 Povrchová úprava  

- Akryluretanový lak matný  

- Počet vrstev – 3 

 

 

 



                                                                                                                                        

7/9 
 

Čalouněná část: 

 Sedák výplň - polyuretanová studená pěna  55 60 (objem/odpor proti stlačení) 

v kombinaci     s polyuretanovou pěnou min. 100 (objem) v klínu, který zvyšuje ergonomii 

sedu.  

 Opěrák - polyuretanová studená pěna  25 18 (objem/odpor proti stlačení).  

 Čalounická zátěžová látka: 

- Složení - 100% recyklovaný polyester. 

- Certifikáty se vztahem na životní prostředí: 

o EU Ecolabel Certified 

o LEED Credit Contributor: 

 LEED v4 

 LEED v3 

 Odolnost proti oděru min. 100.000 otáček Martindale.  

 Hmotnost: 310 g/m2 ± (435g/lin.m. ±5%). 

 Světlostálost: 6 (ISO 105 - B02:2014). 

 Odolnost proti oděru: mokré 4, suché 4 (ISO 105 – X12; 2002). 

 Odolnost proti ohni: 

- BS EN 1021 – 1: 2014 (cigarette) 

- BS EN 1021 – 2:2014 (match) 

- BS 7176:2007 Low Hazard 

- BS 5852:2006 Sekce 4 Zdroj vznícení 5 

- BS 7176:2007 Medium Hazard 

- DIN 4102 B1 

- UNI 8456 & UNI 9174 Třída 1 

 Výběr z 10 barevností. 

 

Předsednický stůl + řečnický pult 

U předsednického stolu a řečnického pultu bude materiál navázán na provedení interiéru a nových 

sedaček (přírodní dýha - ořech americký).  

Řečnický pult musí splňovat: 

 Řešen jako solitér, který bude navazovat svým tvarem  na prvky kongresového sálu.  

 Ergonomické a funkční zásady. 

 Skříňka ve spodní části přednášejícího pultu pro IT a AV techniku, kde bude zohledněno 

odvětrávání a uzamykatelnost. 

 Elektrické vedení, datové připojení a  3x el. zásuvka 230V - v jedné bude usb port. 

 Příprava na monitor (dodaný zadavatelem) - velikost, umístění bude vysvětleno pověřeným 

zaměstnancem vzdělávacího střediska Benešov  
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Předsednický stůl musí splňovat: 

 Propojení s řečnickým pultem. 

 Bude lehce zakulacen v návaznosti na prostor.  

 Katedra bude určena pro pět sedících osob. 

 Elektrické vedení, datové připojení a  10x el. zásuvky 230V - v pěti bude usb port. 

 Příprava na pět monitorů (dodaných zadavatelem) - velikost, umístění bude vysvětleno 

pověřeným zaměstnancem vzdělávacího střediska Benešov.  

 

 

Dveře do kongresového sálu  

Vstupní dveře 2x: 

 Celoskleněné dvoukřídlé dveře. 

 Uzamykatelné. 

 Rozměrově adaptující se do stávajících dveřních otvorů. 

 Provedení skla - bezpečnostní. 

Vstupní dveře1x: 

 Dvoukřídlé dveře - dřevěná dýha. 

 Uzamykatelné. 

 Rozměrově adaptující se do stávajících dveřních otvorů. 

 

Renovace dřevěného obložení 

 Vyčištění. 
 Opravy povrchově poškozených částí. 
 Leštění pomocí přípravků na ochranu a oživení interiérového dřeva/dýhy. 

 

Podhled pod balkónovou částí  

 Podhled původních rozměrů. 

 Světla okolo podhledu zůstanou stávající. 

 Výměna pěti reproduktorů. 

 Výměna čtyř stropních odvětrávajících mřížek. 

 Zachování únikového osvětlení. 

 Konstrukce řešena kovovými profily. 

 Sádrokartonové profily určené k montáži sádrokartonové konstrukce.   

 Stavební sádrokartonová deska. 
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Recepce 

Kompletní rekonstrukce recepce. Při osobní prohlídce odpovědný zástupce vzdělávacího střediska 

Benešov představí rozmístění jednotlivých částí s přesným popisem.  

 

Recepce musí splňovat: 

 Uzamykatelnost celé recepce v nepřítomnosti pracovníka. 

 Přední zvýšený recepční pult s nikou z materiálu Corian. 

 Vstupní bezpečnostní dveře s kování. 

 Prosklená vitrína s bezpečnostním sklem. 

 Odolná pracovní deska recepčního pultu  

 Výměna veškerého nábytku. 

 Zašupovací dveře mezi recepcí a zázemím. 

 Stojan na noviny. 

 Výměna svítidel. 

 Dřevěné obložení 

 

2. Požadavek na záruční dobu 

Na provedené dílo a dodanou výbavu je požadována minimální záruka 5 let. 

 

3. Ostatní podmínky 

Nutná je 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.  

 


