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Identifikace zadavatele 

Název zadavatele: Divadlo v Dlouhé 

Sídlo: Dlouhá 727/39, Praha 1, 110 00 

IČ: 00064343, DIČ CZ00064343 

Osoba oprávněná jménem či za zadavatele: Daniela Šálková 

Kontaktní osoba: Václav Mikule 

Specifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“) 

Název VZ: Výroba a instalace roštu provaziště v Divadle v Dlouhé 

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Dne: 9. 4. 2019 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

 

Zadavatel Divadlo v Dlouhé Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem: 

 

VÝROBA A INSTALACE ROŠTU PROVAZIŠTĚ V DIVADLE V DLOUHÉ 

 

1. Identifikace veřejné zakázky 

1. Stručný popis zakázky: Účelem zakázky je vytvoření celoplošného roštu horního 

provaziště, který nově vyplní volný prostor mezi nákladní lávkou (výtahem) a skladem 

dekorací. 

2. Typ VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu. 

3. Výsledkem zadávacího řízení je jednorázová smlouva o dílo. 

 

2. Předmět veřejné zakázky 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést práce, jejichž cílem je vytvoření 

celoplošného roštu horního provaziště, který nově vyplní volný prostor mezi nákladní 

lávkou (výtahem) a skladem dekorací.  

2. Podrobná specifikace zakázky je přílohou 1-3 této výzvy. 

3. Další informace k veřejné zakázce poskytne vedoucí výroby a provozu Divadla v Dlouhé 

Václav Mikule, mail: vaclav@divadlovdlouhe.cz 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty. 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba plnění: od 20. 6. do 31. 8. 2019 

Místem plnění je Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1 

 

5. Obsah nabídky, doba a způsob podání 

1. Uchazeč v nabídce předloží: 

a) cenovou nabídkou, strukturovanou dle zadávací dokumentace 

b) soupis obdobných zakázek, které uchazeč realizoval 

2. Lhůta pro podání nabídek končí dne: 26. dubna 2019 v 17:00 hod. 

3. Dodavatel podá nabídku písemně prostřednictvím pošty nebo osobně na vrátnici Divadla 

v Dlouhé v zalepené obálce. Na obálce bude nápis: “Výběrové řízení – neotvírat” 

http://www.divadlovdlouhe.cz/
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6. Hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem jsou při splnění jakosti a norem následující kritéria: 

- nabídková cena 

- zkušenost s prováděním obdobných prací, doložená prohlášením uchazeče 

- osobní kladná zkušenost zadavatele nebo doložené kladné reference 

 

7. Závěrečné ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení tohoto výběrového řízení. 

 

 

V Praze dne 9. 4. 2019 

 

 

 
 

Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé 

http://www.divadlovdlouhe.cz/

