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Písemná výzva 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie dle NMV 51/2012): 

„Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – AA Chodovec“ 
 
 
1.  Informace o zadavateli  
 
1.1.  Základní údaje  
Veřejný zadavatel:  
Česká republika - Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4  
IČO: 70979821  
DIČ: CZ70979821 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
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: veřejná zakázka malého rozsahu na služby 
2.2.  Název veřejné zakázky:  „Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – AA 
Chodovec “ 
2.3.  Předmět veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v úrovni: 

1. Projektu, který bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele;  
2. Prováděcího projektu.  
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Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu této Výzvy veřejné zakázky a její přílohy, kterou 
tvoří materiál „Změna zdrojů chladu archivního areálu“. 
Projektová dokumentace bude zpracována a odevzdána ve 3 listinných paré a v elektronické podobě. 
Vedle projektu vlastních změn zdrojů chlazení bude obsahovat projekty úprav všech navazujících 
technologií (např. MaR, elektroinstalace apod.), jejichž změny instalace nových zdrojů chlazení 
vyvolá. 
 
2.8.  Subdodávky  
Zadavatel neomezuje u uchazečů rozsah případných subdodávek.  
 
2.9. Způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu:  
Zakázka bude zadána v souladu s NMV 51/2012.  
Zadávací řízení je uveřejněno na profilu zadavatele a jeho webových stránkách: 

http://www.nacr.cz/ 
 
2.10.   Kritéria a způsob hodnocení nabídek:  
Hodnocení nabídek uchazečů bude realizováno dle ust. § 78 a § 79 zákona č. 137/2006 Sb.  podle 
základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny (100 %) uvedené uchazečem v nabídce. 
2.11.    Termíny  
Vyhlášení výběrového řízení:  24. 9.  2013  
Uzávěrka výběrového řízení:   10. 10. 2013 ve 12:00 hodin  
Otevírání obálek:   10. 10. 2013  ve 12:05 hodin 
Vyhodnocení nabídek:  10. 10. 2013  
 
2.12.    Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 800 000,- Kč bez DPH. Zadavatel není 
plátcem DPH.  
Uchazeč předloží nabídkovou cenu v členění: 

• Celková cena plnění veřejné zakázky bez DPH a celková cena včetně DPH v zákonné výši. 
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná a jako konečná.  
Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisu týkajících se sazby DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.  
Součástí nabídkové ceny bude řádný rozpočet prací a materiálů. 
 
2.13.   Doba plnění veřejné zakázky  
Plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude realizováno od 18. října 2013 nejpozději do 30. 
listopadu 2013 podle zadavatelem schváleného harmonogramu. 
 
2.14.   Místo plnění a kontaktní osoby zadavatele  
Místem plnění je Archivní areál Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze,  Archivní  4, 
Praha 4 
 
2.15.   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.  
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Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle §62 zákona.  
 
4.         Obchodní a platební podmínky, záruční podmínky  
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, kterou uchazeč předloží v rozsahu celého zadání.  Návrh 
smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Obchodní a platební podmínky musí dodržet tyto zásady: 

• Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění, 
• Úhrada plnění proběhne po dokončení, předání a převzetí celého díla.  
•  Splatnost faktury bude 21 dnů od jejich doručení zadavateli. 

 
5.          Jiné požadavky zadavatele 
1.1.  Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 
1.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
 
6.         Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30. 9. 2013 v 9:00 hodin. Sraz účastníků je před budovou 
zadavatele, Archivní 4/2257, 14900 Praha 4. 
Projektová dokumentace stávajícího systému chlazení bude k nahlédnutí v rámci prohlídky. 
 
7.    Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou zájemci oprávněni zaslat pověřené 
osobě na e-mail: milan.cadek@nacr.cz, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. 
 
8. Pokyny pro zpracování nabídek 
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 - Projektová dokumentace - 
Rekonstrukce chladicího systému – AA Chodovec“. Při zasílání poštou bude tato obálka vložena do 
jiné obálky s adresou zadavatele.  
 
Členění nabídky: 

1. Krycí list nabídky. 
2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů.  
3. Návrh smlouvy o dílo. 
4. Ostatní doklady či informace uchazeče. 

  
 

 
 

                                                                                                                                           
PhDr. Eva Drašarová, CSc.   
ředitelka  
Národního archivu 
Podepsáno elektronicky 
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