
ČESKA REPUBLIKA NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE, Archivní 4/2257, 14900 Praha 4  
Počet listu: 4, Přílohy: 1 
 

 

V Praze 15. března 2013 

 

Písemná výzva 
k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na službu: 

„Tlaková zkouška tlakových lahví SHZ v budově Národního archivu, Archivní 4, Praha 4“ 
 
1.  Informace o zadavateli  
 
1.1.  Základní údaje  
Veřejný zadavatel:  
Česká republika - Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4  
IČ: 70979821 
DIČ: CZ70979821 
Číslo účtu: 7104881/0710 
 
1.2.  Oprávněná osoba zadavatele  
osobou oprávněnou k právním úkonům souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: 
PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu.  
 
1.3. Kontaktní osoby  
Kontaktní osobou pro účely zadávacího řízení je:  
Ing. Milan Čadek, tel. 974 847 275, e-m: milan.cadek@nacr.cz 
 
Kontaktní osobou pro předmět veřejné zakázky je:  
Dr. Ladislav Pecháček, tel. 607646556, e-m: pechacek@proark.cz;  
p. Jindřich Tichota, tel. 602254620, e-m:Tichota@proark.cz 
 
2.           Informace o veřejné zakázce 
 
2.1.  Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
 
2.2.  Název veřejné zakázky:  „Tlaková zkouška tlakových lahví stabilního hasicího zařízení v budově 
Národního archivu, Archivní 4, Praha 4“ 
 
2.3.  Předmět veřejné zakázky 
Předmětem  plnění  veřejné zakázky je tlaková zkouška tlakových lahví s plynným hasivem. 

Depotní sály budovy Národního archivu jsou vybaveny stabilním hasicím zařízením (dále SHZ) 
s plynným hasivem typu INERGEN (směs dusíku, argonu a kysličníku uhličitého).  Součástí  SHZ je 786 
ks ocelových tlakových lahví o objemu cca 81 l, váze cca 84 kg a tlaku 15 Mpa. Tlakové lahve jsou 
umístěny v osmi stanicích (samostatné místnosti v 1.PP, 1.,  3., 5., 7., 9. a 11. nadzemního podlaží 
depotních bloků),  zde  jsou spojeny do baterií a  napojeny na trubkové rozvody a na elektronický 
řídící systém.   
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Tlakové lahve podléhají na základě vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012 povinnosti periodické kontroly  
po 9 letech.  Poslední tlaková zkouška lahví proběhla v období dubna 2004 – března 2005. 
 
2.4.   Podmínky veřejné zakázky 
Tlaková zkouška, která je předmětem veřejné zakázky, se uskuteční za těchto podmínek: 

 bude probíhat od 15. dubna do 30. listopadu 2013 podle zadavatelem schváleného 
harmonogramu, 

 bude uskutečněna v souladu s platnými předpisy, 

 výsledek bude zaznamenán do protokolu a do evidenčního listu každé tlakové lahve, 

 při kontrole bude nátěr lahví podle situace opraven nebo proveden nový, 

 při kontrole nesmí být narušena požární bezpečnost budovy, tzn., že práce mohou probíhat 
vždy jen na jedné baterii tlakových lahví, zatímco baterie záložní musí zůstat plně funkční, 

 před zahájením kontroly předloží zhotovitel zadavateli seznam pracovníků, kteří budou 
kontrolu provádět, 

 před zahájením prací budou pracovníci provádějící kontrolu zaškoleni z hlediska PO a  BOZP  a 
z hlediska práce ve strojovnách  SHZ. 

 kontroly mohou probíhat jen v pracovní dny od 8:00 hod. do 18:00 hod., 

 zahájení a ukončení prací nahlásí zhotovitel každý den určenému pracovníku správy budovy. 
 
2.5.  Subdodávky  
Zadavatel neomezuje u uchazečů rozsah případných subdodávek.  
 
2.6.   Způsob zadání podlimitní veřejné zakázky:  
Podlimitní veřejná zakázka splňuje podmínku ust. § 25 pro zjednodušené podlimitní řízení a zadávací 
řízení se řídí ust. § 6 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon).  
Zadávací řízení je uveřejněno  na profilu zadavatele ČR  – Národní archiv: 

https://nacr.profilzadavatele.cz  
 
2.7.   Kritéria a způsob hodnocení nabídek:  
Hodnocení nabídek uchazečů bude realizováno dle ust. § 78 a § 79 zákona podle základního 
hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny (100 %) uvedené uchazečem v nabídce. 
 
2.8.    Termíny:  
Vyhlášení výběrového řízení:  15. 03. 2013  
Uzávěrka výběrového řízení:   02. 04. 2013 ve 12:00 hodin  
Otevírání obálek:   02. 04. 2013 od 12:01 hodin 
Vyhodnocení nabídek:               do 05. 04 2013  
 
2.9.    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.850.000 Kč bez DPH. Zadavatel není 
plátcem DPH.  
Uchazeč předloží nabídkovou cenu v členění: 

 za tlakovou zkoušku 1 tlakové lahve,  

 za celý předmět plnění veřejné zakázky, tzn. za 786 ks tlakových lahví. 
Obě ceny budou uvedeny v Kč bez DPH a v Kč včetně zákonem stanovené sazby DPH (pokud je 
plátcem DPH).  
Nabídková cena musí být uvedena jako konečná.  
Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů týkajících se sazby DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.  
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2.10.   Doba plnění veřejné zakázky  
Plnění veřejné podlimitní zakázky bude realizováno od 15. dubna nejpozději do 30. listopadu 2013 
podle zadavatelem schváleného harmonogramu. 
 
2.11.   Místo plnění:  
Místem plnění je objekt Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodov 
 
2.12.  Zadávací lhůta  
Uchazeč je vázán celým obsahem předložené nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 60 
kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.  
 
3.  Kvalifikace uchazeče  
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění podle § 50 odst. 1 zákona:  

1) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,  
2) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,  
3) uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilostí splnit veřejnou 

zakázku,  
4) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56.  

 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle ust. § 62 zákona.  
 
4.         Obchodní a platební podmínky  
V příloze č. 1 „Smlouva o dílo“ dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění (dále 
smlouva) jsou stanoveny obchodní a platební podmínky zadavatele. Návrh smlouvy je uchazeč 
povinen předložit jako nedílnou součást své nabídky. V případě nepředložení smlouvy bude nabídka 
uchazeče vyřazena z hodnocení.  
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem nebo za 
uchazeče.  Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není považováno za řádné předložení návrhu 
smlouvy uchazečem.  
Předložená smlouva nesmí obsahovat pro zadavatele méně výhodné podmínky, než jak je předvídáno 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.  
Zadavatel neposkytuje zálohu. 
 
5.  Nabídka, místo podání a lhůta pro podání, další požadavky  
Nabídku podá uchazeč v písemné podobě, v českém jazyce na adresu zadavatele nebo osobně 
v podatelně zadavatele.  
Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou 
začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich 
úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, v nabídce však musí být odkaz na jejich počet a 
název (např. v obsahu nabídky). Originál nabídky a návrhu smlouvy musí být podepsán statutárním 
orgánem uchazeče nebo jinou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, v případě uchazeče - fyzické 
osoby touto osobou.  
Nabídky budou podány v obálce uzavřené přelepem, podpisy statutárního orgánu a případným 
razítkem uchazeče. Obálka bude označena nápisem „NEOTVÍRAT - Tlaková zkouška tlakových lahví 
SHZ“. Při zasílání poštou bude tato obálka vložena do jiné obálky s adresou zadavatele.  
 
5.1.  Lhůta pro podání nabídky je v termínu do:  02. 04. 2013 do 12:00 hodin  
5.2.  Místem podání nabídky je: Národní archiv (podatelna), Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 
5.3. Termín otevírání obálek je:  02. 04. 2013 od 12:01 hodin 
 
 
 



6. Způsob hodnocení nabídek  
Otevírání obálek bude provedeno určenými členy hodnotící komise v souladu s ust. § 71, odst. 4 a 
odst. 9 zákona a v souladu s ust. § 73 odst. 1 bude vypracován protokol o otevírání obálek. Dále 
hodnotící komise provede posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadávacích podmínek v souladu s ust. § 76 v plném paragrafovém znění. Nabídky, které vyhoví, 
budou vyhodnoceny na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. O posouzení a hodnocení pořídí 
hodnotící komise písemnou zprávu. Všechny zde uvedené dokumenty budou veřejně přístupné na 
portálu Národního archivu pod vypsaným nabídkovým řízením této veřejné zakázky.  
  
7.  Zrušení zadávacího řízení  
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit v souladu s přísl. ust. zákona.  
Případné zrušení zadávacího řízení bude zveřejněno prostřednictvím portálu Národního archivu pod 
vypsaným nabídkovým řízením této veřejné zakázky.  
 
 


