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Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 
Národní archiv si Vás, jako společnost působící v daném oboru podnikání ve vztahu 

k předmětu této veřejné zakázky, dovoluje vyzvat k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště“.  

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného a 
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/10.06977.  
 

Předmětem této zakázky je výběr technického dozoru investora pro rekonstrukci prostor 
záložního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA). 

Základní údaje o zakázce: 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Česká republika – Národní archiv, 
Archivní 2257/4, 
Praha 4 - Chodov, 
PSČ 149 00, 
IČO: 70979821 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Jedná se o podlimitní zakázku na služby. Předmětem této zakázky je výběr technického 

dozoru investora pro rekonstrukci prostor záložního pracoviště Národního digitálního archivu 
(NDA). 

 
3. Informace o zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Je rovněž dostupná na profilu zadavatele 
https://nacr.profilzadavatele.cz. Přílohy zadávací dokumentace jsou vzhledem k objemu 
dostupné pouze na profilu zadavatele. 
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek  
Lhůta pro podání nabídek se stanoví do 12:00 hodin 12. 8. 2013. Za podanou nabídku 

se považuje nabídka došlá podatelně Národního archivu. 
 
Informace o požadavcích na prokázání kvalifikace a o hodnotících kritériích jsou 

součástí Zadávací dokumentace. 
 

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 

ředitelka  
Národního archivu 

elektronicky podepsáno 
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