
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
 
Název veřejné zakázky 
 
„VYTVOŘENÍ STRATEGICKÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI - FEASIBILITY STUDY 
VÝSTAVBY LETIŠTĚ NA JÁVĚ V PROVINCII YOGYAKARTA (INDONÉSIE)“ 
 
Identifikační údaje zadavatele 
Název: Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 
IČ : 45769851 
Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí 5, Praha 1 
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Aleš Černík, ředitel ODEV 
Kontaktní osoba: Zdeněk Vališ M.A. 
Telefon, fax: 224182765, 224182082  
E-mail: sekretariát_odev@mzv.cz 
 
1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace 
Předmětem plnění je služba daná kódem CPV: 74231124-2 – poradenství v oblasti stavebního inženýrství – letištní 
stavitelství 
 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování strategické studie proveditelnosti výstavby nového letiště v provincii 
Yogyakarta v Indonésii. Studie bude zahrnovat technické řešení výstavby včetně základních nákresů a zároveň 
navrhne budoucí letecký dopravní systém v provincii Yogyakarta a jeho propojení s ostatními druhy dopravy. 
Obsahem studie jsou analýzy stávajícího letiště, vypracování projektové dokumentace na stavební práce, vyčíslení 
nákladů, zadávací dokumentace pro řízení leteckého provozu, analýza souvisejících bezpečnostních systémů. 
Rovněž se zaměří na zadávací dokumentaci pro školení odborných pracovníků, rozvojovou strategii provincie a 
zohlední kapacitu českých dodavatelských subjektů. 
Cílem projektu je ohodnotit zda a kdy přistoupit k výstavbě nového letiště v provincii Yogyakarta a doporučit vhodné 
české inženýrské technické zkušenosti z výstavby letišť, použití nových technologií řízení a kontroly leteckého 
provozu a předání českých pokročilých znalostí v oblasti kontroly a řízení letecké dopravy. 
 
2. Lhůta pro podání nabídek: 18 dní 
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 19. září 2008 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 6. října 2008 v 10:00 hod. 
 
3. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče. 
Nabídky budou podány v sídle zadavatele od 9:00 do 15:00 hod.: 
Loretánské náměstí 5, Praha 1 
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Zdeněk Vališ M.A. 
Tel. č.: +420 224182765 
Fax č.: +420 224182082 
E-mail: sekretariát_odev@mzv.cz  
 
4. Otevírání obálek s nabídkami 
Datum: 7. října 2008 Hodina: 15:00 hod. 
Místo otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti ODEV 
v budově MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1. 
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci uchazeče, který podal nabídku do konce 
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže ověřenou plnou mocí účastnit se jednání podepsanou 
osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.  
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele 
v následujícím rozsahu: 
Výpis z obchodního rejstříku, či jiný doklad o právní subjektivitě uchazeče, není li tento registrován v obchodním 
rejstříku.  Doklad nesmí být starší 3 měsíců. 
Doložení zkušeností na základě předmětově obdobné významné zakázky, realizované v posledních 3 letech. 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Podrobná specifikace požadavků 
je obsažena v zadávací dokumentaci. 



6. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadavatel předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavateli do 2 dnů ode dne 
doručení písemné žádosti dodavatele. 
Místo předání zadávací dokumentace: MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1 
Čas, ve kterém je možné zadávací dokumentaci odebrat: v pracovních dnech 09:00 – 15:00 hod. 
Kontaktní osoba: Zdeněk Vališ M.A. 
Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace: 0,- Kč. 
 
7. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoli v průběhu 
lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu: 
MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1. 
Prohlídka místa plnění se konat nebude. 
 
8. Údaje o hodnotících kritériích 
Specifikace hodnotících kritérií je obsažena v zadávací dokumentaci. 
 
9. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) 
Konec zadávací lhůty: 31. 10. 2008 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v 
souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení 
zadávacího řízení. 
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí 
zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít 
podle tohoto zákona smlouvu. 
 
 
 
V Praze dne 19.9.2008 
 
 
 
 
 
 


