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Výzva k podání nabídky     
 

 
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

se sídlem: Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany, PSČ 118 00  
IČ: 45769851 

Název VZ: „Kompletní obměna interiéru pracovny ministra a jeho 
sekretariátu“ 

 
Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo vypsat zadávací řízení na zakázku 
„„Kompletní obměna interiéru pracovny ministra a jeho sekretariátu“. Jedná 
se o zakázku, jejímž předmětem plnění bude dodávka a montáž interiérového 
vybavení dvou kanceláří, které jsou využívány Ministrem zahraničních věcí a 
zaměstnanci jeho sekretariátu k administrativním účelům. V souladu s §25 
písmenem b) zákona č. 137/ 2006 Sb. o Veřejných zakázkách se zadavatel rozhodl 
použít pro zadání této zakázky zjednodušené podlimitní řízení a rozhodl se vyzvat 
celkem 8 zájemců. Zájemci o tuto zakázku se mohou přihlásit a vyzvednout si 
kompletní zadávací dokumentaci v sídle zadavatele.   
 
Místem pro podání nabídek je: 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Útvar koordinátora zakázek a veřejných zakázek 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 



 
Nabídku je možné podávat osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na shora 
uvedené adrese. V případě osobního podání je možno podat nabídku v pracovních 
dnech pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hod. Lhůta pro podání nabídky končí dne 
3. března 2008. Dne 3. března je možné podat nabídku do 10:00 hod. Za doručení 
je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným pracovníkem 
zadavatele.  

 
Zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace, obchodních podmínek, 
specifikace prvků a dalších podkladů, potřebných pro zpracování nabídky, je 
možné vyzvednout od 15. února 2008 v sídle zadavatele.  
 
Kontaktní osoba:  
Ing. Martin Bělohlávek,  
tel.: 22418 2813,  
mobil:603 458 696,  
e-mail: martin_belohlavek@mzv.cz
 
Požadavky na splnění kvalifikace dle §62 jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, 
která je nedílnou součástí této písemné výzvy.  Údaje o hodnotících kritériích jsou 
taktéž uvedeny v zadávací dokumentaci. Odesláním této výzvy zahajuje zadavatel 
toto zadávací řízení.  
 

 
 
 
 
 
      JUDr. Michal K r á l  
           ředitel útvaru koordinátora   

            veřejných zakázek  
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