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 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ 

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 zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Předmět veřejné zakázky: 
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 Vzdělávacího střediska v Benešově 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 – Specifikace předmětu plnění v rámci 

zadávací dokumentace. 
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2. Údaje o přístup k zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Rovněž je uveřejněna v rámci elektronického tržiště 

NeN Nipez, zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

3. Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou 

být podány 
 

Nabídky lze podat elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN nebo na adresu zadavatele 

poštou či osobně v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT-REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO 

SÁLU“.  

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 25.5.2018 ve 10:00 hod. Otevírání obálek se koná dne 25.5.2018 

v 10:15 hod v zasedací místnosti Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 

1 - Nové Město.  

Bližší informace jsou uvedeny v rámci zadávací dokumentace, která je nedílnou přílohou této výzvy. 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
 

Údaje o požadavcích na splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

přílohou této výzvy. 

 

5. Pravidla pro hodnocení nabídek  
Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je nedílnou přílohou této 

výzvy. 

 

6. Závěr 
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. 

 

7. Příloha 
Zadávací dokumentace 

      

V Praze dne 10. 5. 2018         

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

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