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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 zákona 

Veřejná zakázka 
NDA - Výběr zpracovatele dokumentace pro provádění stavby hlavního pracoviště  

Zadavatel 
Národní archiv 
Archivní 2257/4 
149 00  Praha 4 - Chodov 
IČO: 70979821 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
Realizací zakázky bude naplněn požadavek vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Poté bude možno zahájit výběr dodavatele stavby 
hlavního pracoviště Národního digitálního archivu (NDA).  

Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
hlavního pracoviště. Úkolem dodavatele bude vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby, zpracovat položkový rozpočet stavby a zpracovat soupis prací v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Při zpracování dokumentace 
bude dodavatel spolupracovat se zpracovatelem projektu pro stavební povolení. 

.Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 
Zadavatel je nositelem projektu Národní digitální archiv. Projekt obsahuje jako jednu z aktivit 

stavbu prostor hlavního pracoviště. Dle požadavku vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nelze zahájit výběr dodavatele stavby, není- li k dispozici 
dokumentace pro provádění stavby. Realizace zakázky je tak nutnou podmínkou úspěšné realizace 
projektu. 
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Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. 
Červen 2013. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek 

V případě, že zakázka nebude realizována, nebude naplněna aktivita projektu a bude ohrožena 
jeho realizace. 

Požadavky na technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb v rozsahu nejméně dvou 

významných služeb v oblasti zpracování projektu pro stavební povolení nebo prováděcího projektu 
pro stavbu podobného charakteru o celkových stavebních nákladech jedné stavby minimálně 
20.000.000,- Kč (slovy dvacetmiliónůkorunčeských) bez DPH, tj. stavby, jejíž stavební náklady 
jsou přibližně 1/5 předpokládaných nákladů stavby hlavního pracoviště. Tento požadavek zajišťuje, 
že se výběrového řízení zúčastní uchazeči mající patřičné zkušenosti. 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky 
Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil základní obchodní a platební podmínky veřejné 

zakázky včetně povinných položek návrhu smlouvy. Z běžně využívaných podmínek vybočuje 
podmínka, že návrh smlouvy musí obsahovat odstavce s požadavky na publicitu a kontrolu 
požadované pravidly Integrovaného operačního programu. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a 
způsobu hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem je nabídková cena.  
 
 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka Národního archivu 
 
podepsáno elektronicky 
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