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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ   
České republiky   

Útvar koordinátora veřejných zakázek   
ředitel   

  V Praze, dne 22. července 2008 
  Č. j.:  124074/2008-ÚKZ
   
 

 
 
 
 
 
 

V ý z v a   k   p o d á n í   n a b í d k y 
 
 
Vážený uchazeči! 
 
 Oslovujeme Vás s důvěrou ve Vaše možnosti zúčastnit se zjednodušeného 
podlimitního řízení a splnit požadavek vyjádřený v zadávací  dokumentaci této výzvy. 
 

 Útvar koordinátora veřejných zakázek (dále jen ÚKZ) Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky jako zadavatel Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí Vás 
tímto  
 

v y z ý v á 
 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení k podání nabídky a prokázání splnění 
kvalifikace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve věci: 

 
 

Vypracování znaleckého posudku nemovitosti 
 
 
 Předpokládaná doba realizace září - říjen 2008, nejdéle do dvou měsíců od podepsání 
smlouvy. 
 Kritériem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky, tj: 

• 10 % na  zkrácení dvouměsíční lhůty plnění,  
• 20 % celkový počet a celková hodnota nemovitostí odhadovaných uchazečem za 

poslední dva roky (2006 a 2007), 
• 70 % cena za vypracování znaleckého posudku ocenění nemovitosti v tržní ceně 

v korunách českých. 
 
 Celá nabídka musí být bez překlepů, v českém jazyce, v jednom originále a třech 
kopiích. Nejednoznačnost, nebo odporující si informace v nabídce budou důvodem 
k vyloučení nabídky z hodnocení. 
 



                                                                       2/2 

 
Obsah této výzvy je uveřejněn na www.mzv.cz.  
Jestliže zájemce nebyl osloven touto přímou výzvou, může do 13.8.2008 požádat o 

zaslání zadávací dokumentace na ÚKZ faxem, (224 182 748), nebo e-mail 
(ukz_sekretariat@mzv.cz), případně poštou s uvedením svého IČ, adresy, telefonního 
spojení, případně dalších spojení (e-mail) a odpovědné osoby firmy. Poté uchazeč obdrží 
upřesňující informace formou zadávací dokumentace včetně ostatních příloh uvedených 
v této výzvě. 

Dne 19.8.2008 bude organizována prohlídka předmětné nemovitosti na náklady 
uchazeče. 

Z důvodu termínu prohlídky je možno o účast na prohlídce požádat do  
13.8.2008 do 12:00 h. Bez oznámení svého úmyslu účasti nebude prohlídka 
nemovitosti  umožněna.  
 
 
Písemně zpracovanou nabídku v uzavřené obálce s nápisem: 
 

"Výzva ÚKZ MZV ČR ODHAD - NEOTVÍRAT" 
 

 odevzdejte, nebo zajistěte, aby byla k dispozici do 2. září 2008 do 12:00 h v ÚKZ  
Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Hradčanské nám. č. 5. 

 
Po tomto termínu nebude nabídka akceptována. 

 
 
 
Přílohy:  Výpisy z katastru nemovitostí (7 listů) 
  Stručný popis objektů areálu (6 listů) 
  Zadávací podmínky a zadávací dokumentace (9 listů) 
 

Kontaktní osoby: Ing. Jiří Bruno, tel. 224 182 719 
       Ing. Martin Bělohlávek, 224 182 813   

 
e-mail: ukz_sekretariat@mzv.cz 
tel. 224 182 995,6 
fax. 224 182 748 

 
 

 
JUDr. Michal Král 

          ředitel ÚKZ    
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Útvar koordinátora zakázek 
a veřejných zakázek 
Hradčanské náměstí č. 5 
Praha 1 
118 00 


