
 

 

 

 

 

 

 

 

Čj.: 756-3/2018 

Datum: 06.10.2018 

 

Na základě směrnic o veřejných zakázkách v diplomaticko-konzulárních zastupitelských úřadech 

SR číslo 716/GS ze dne 20.05.2013, Instrukce o realizaci zakázek v diplomaticko-konzulárních 

zastupitelských úřadech SR v zahraničí číslo 716-2/GS ze dne 03.07.2013 a Rozhodnutí o 

zahájení řízení na zakázku vysoké hodnoty číslo 756/2018 ze dne 04.10.2018, Velvyslanectví 

Srbské republiky v Praze zveřejňuje 

 

 

1. VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Předmet zakázky: 

 

Předmětem zakázky jsou práce na rekonstrukci vnitřní fasády na objektu Velvyslanectví Srbské 

republiky v Praze – II. fáze (vnitřní strana, vnitroblok dvoru) s klauzulí „na klíč“. 

 

Předmět zakázky je blíže určen zadávací dokumentací a projekty – technický úkol 

 

 

Popis předmětu zakázky: 

 

Na základě Zahájení řízení o přidělení smlouvy číslo: 756/2018 ze dne 04.10.2018. na 

dodavatelé stavebních prací na rekonstrukci vnitřní fasády na objektu Velvyslanectví Srbské 

republiky v Praze – II. fáze (vnitřní strana, vnitroblok dvoru) s klauzulí „na klíč“, Velvyslanectví 

Srbské republiky v Praze Vás vyzývá k podání své písemné nabídky v souladu se zadávací 

dokumentací. 

 

Nabídka musí být v celosti zpracována v souladu se zadávací dokumentací, 

 

Orientační rozsah prací:  

 

- celková obnově vnitřního pláště – fasády, objektů historického významu „Kounický palác“, č. 

277 na adrese Mostecká 15, Praha 1 – Malá Strana, který mimo uvedeného, představuje 

nemovitou kulturní památku vedenou v evidenci MK ČR pod č. 39292/1-718; 
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- součástí prací jsou restaurační práce – omítka a štukatura, výplně okenních otvorů, nádvorní 

brána, sochařské ozdoby, kovové a kamenné prvky fasády, statická ochrana vertikální konstrukce 

i a řešení problémů sanace vlhkostí stěn;   

 

- práce se budou provádět na základě stavebního povolení vydaného Stavebním oddělením 

městské části Praha 1 pod eviden. číslem S UMCP1/072977/2015/Vys-Am-3/277 ze dne 

1.7.2015.  

   

- práce je potřeba provádět na základě dokumentace pro provedení prací a stavebního listu 

vypracovaných Generálním projektantem, společností TaK Architects.. V příloze této pozvánky 

najdete základní údaje o projektu v podobě Souhrnné technické zprávy DSP a zjednodušené 

grafické informace.  

 

Konkursní dokumentaci nezbytnou pro podávání nabídek lze převzít každý pracovní den od 

10,00 do 14,00 hodin na Velvyslanectví Srbské republiky v Praze, na adrese Mostecká 15, 118 

00 Praha, od dne zveřejnění výzvy k podání nabídek, nebo ji lze stáhnout z webové stránky 

Velvyslanectví Srbské republiky v Praze www.prague.mfa.gov.rs 

 

Všechny informace na tel č.: +420 257 532 075 

 

Lhůta, místo, čas a způsob podání nabídky:  

 

Nabídka se považuje za včasnou, pokud je zadavateli doručena do 17. října 2018 do 11:00 hodin. 

 

Uchazeč podává nabídku v zavřené obálce osobně nebo poštou na adresu zadavatele:  

Velvyslanectví Srbské republiky v Praze, Mostecká 15, 118 00 Praha. 

 

Na obálce označit předmět zakázky – Nabídka zakázky – “Provedení stavebních prací na 

rekonstrukci vnitřní fasády na objektu Velvyslanectví Srbské republiky v Praze – II. fáze, s 

klauzulí “na klíč” pořadové číslo 1/2018”. 

 

Obálka nebo krabice musí na přední straně mít označení: „NABÍDKU NEOTEVÍRAT“, a na 

zadní straně plný název uchazeče, adresu, telefon a kontakt osobu.  

 

Za nevčasnou bude považována nabídka uchazeče, která zadavateli není dodána v předepsané 

lhůtě, bez ohledu na způsob dodání. Všechny nevčasné nabídky Komise pro zvolení zhotovitele 

po ukončení otevírání nabídek, vrátí neotevřené uchazečům s označením, že nebyly podány včas. 

 

Kritéria a prvky kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: 

 

Rozhodnutí o přidělení smlouvy o provedení díla se bude řídit kritériem nejnižší nabídnuté ceny, 

po vyplnění všech požadavků a povinných podmínkách zadavatele uvedených v zadávací 

dokumentaci.  

 

http://www.prague.mfa.gov.rs/


Hodnocení všech nabídek se bude konat na Velvyslanectví Srbské republiky v Praze. Zadavatel 

může po otevření a hodnocení nabídek provést jednání s uchazeči, kteří splňují podmínky s cílem 

výběru nejlepšího a nejspolehlivějšího zhotovitele prací. 

 

V prvním kole budou zvoleni nejvíce čtyři kandidáty, se kterými poté bude 

Velvyslanectví (Komise) osobně vyjednávat a ze kterých zvolí konečného zhotovitele prací pro 

hledanou zakázku. Předmětem jednání bude cena, lhůty provedení prací jako i lhůty pro získání 

potřebných povolení k zahájení prací, diskuse vztahující se k projektu apod. 

 

Rozhodnutí o výběru zhotovitele je pouze rozhodnutí Srbského velvyslanectví v Praze a 

Ministerstva zahraničních věcí Srbské republiky v Bělehradě. Rozhodnutí nemůže být odvoláno. 

 

Otevření nabídek proběhne po vypršení lhůty na podání nabídek, tj. dne 17. října 2018 se 

začátkem v 11 hodin v prostorách Velvyslanectví Srbské republiky v Praze na adrese: Mostecká 

15, 118 00 Praha.  

 

Komise zadavatele ve lhůtě 5 dnů ode dne otevření nabídek a dokončení případného jednání, 

vypracuje zprávu o odborném hodnocení nabídek. 

 

Komise ve lhůtě 5 dnů ode dne otevření nabídek vypracuje návrh rozhodnutí o přidělení 

smlouvy. 

 

Lhůta pro uzavření smlouvy: 

 

Smlouva s vybraným zhotovitelem bude uzavřena ve lhůtě 10 dnů ode dne rozhodnutí o přidělení 

smlouvy. 

 

Kontakt osoba: 

 

Kontakt osoba na Velvyslanectví Srbské republiky v Praze je Saša Petrović, telefon: +420 773 

204 265 e-mail: sasa.petrovic@mfa.rs 
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