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PAMA ľNÍr ARO NIIHO PISE TC

Zadavatel: Památník náľodnfüo písemnictví

se sídlem: Strahovské nádvoří 1.1132,118 38 Pľaha 1

IČo: ooozggĺt

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Fľeislebenem - ředitelem (dáIe jen ,,zad,avatel,,)

Veřejná zakázka malého ľozsahu:

,,Petľkov č.p. 13 _ havaľiiní opÍava části obiektu,,

zad'ávanájako veřeiná'zaká.ľ'kamalého ľozsahu podle ustanovení $ 31zákonač.L34l2016 sb.,

o zad'äváni veřeiných zakäzek, ve znění pozdějších předpisů (dále ien ,,zzvz,).

Vyřizuje

Bc. Hausvateľ, hausvater@Pamatnik-nP.cz, telefon: 778 883 843

výzvł r pŘnoroŽľNÍ cnNovÉ NłľÍprcy

Předmět

zakázkyz
Zařazení đle CPV kódu: 45oooooo-7 - stavební práce
Druh veřejné zakázky: stavební práce.

Podľobné požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky jsou
vyspecifikovĺíny v přílohách č.2,3, 4,5,6 a v návrhu smlouvy, kteľý tvoří
přílohu č. 7.

Zpttsob zad'áni
VZMR:

formou výzvy pěti dodavatelům a uveřejněním v elektronické podobě na WWW
stránkách pamatniknarodnihopisemnĺctvi.cz a na profilu zadavatele.

Zadání zakázky bu đe uskutečněno :

Památník náľodnfto písemnictví, Stľahovskó nĺ{dvoří lt132,1l8 38 Praha1, tel.: +420 220 s16 695
Bankovní spojení: čNB Pľaha, 10437017/0710, IČ 000233l l
e-mail: nost@namatnĺk_np.cz www.namatniknaľoĺlnihopisemnictvi.cz



Předpokládaná
hodnota v Kč bez
DPH:

1 600 000 bez DPH.

Kľitéľia
hodnocení:

N celková nabídková vcenaejnižší bezKč kteľá ubudeDPH, Vvedena Kľycím
listu v c 1 V kriáha 100téľia Vo//o.příloze cenov naa nezbídkayssl

budehodnotapokIádanápřed vytazena.

Doba plnění: Teľmín uzavření smlouvy: 4. Q. 2022
Realizaceveřejné zakázky do 15. 12.2022.

Místo plnění: Havlíčkův Bľod 580 01, krajVysočinaPetľkov 13, pošta

InÍormace o
prohlídce místa
plnění:

Zađav atel umožní dodavatelům prohlídku
mohou dohodnout s kontaktní osobou.

místa plnění, teľmín si dodavatelé

Lhůta pľo podání
nabídek:

17. 10.2022, đo 15:00 hodin (rozhoduje okamžik doľučení.)

Požađavky
zadavatele na
obsah nabídky:

Dodavatel předloží nabídku v tomto členění:

a) kľycí list _ uveđen v příIoze č.1,
b) doplněná tabulka výpočet nabídkové ceny - příloha č. 6,
c) čestné pľohlášení o sphrění podmínek základnízpůsobilosti - uvedeno

v příloze č.3,
d) kopie výpisu z o& nebo jiné obdobné evidence (doklad o opľávnění

k podnikání),
e) doplněný a podepsaný návrh smlouvy _v příIozeč.7,
Đ kopie plaüré pojistné smlouvy uzavřenou na odpověđnost za škodu

způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kteľá krýe případné
škođy způsobené jím při výkonu přeđměfu veřejné zakázky.'użá'tk.,
nejméně ve výši 1 000 00ą- Kč, toto bude předloženo ažpředpodpisem
smlouvy.

8) doplněná tabulka, příloha č.3 - Technické kvalifikační předpoklady.

Foľma

přeđložení
nabídky:

výfuadně písemně, a to đopoľučeně poštou na ađľesu
Zadavatele nebo osobně do sekľetariátu ředitele PNP v pľacorĺních dnech v čase
od 9:00 đo 15:00 hodin. Nabídka musí být v uzavřené zalepené obálcą na obálce
musí být uvedeno jméno a adresa uchazeče a označení; ,,izPetľkov,,. Jiný
způsob podání nabídky není přípustný'

Nabídky se pođávají

Požadavky na
prokánáni
kvalifikace:

smlouvy:

a vatelDođa) základníchprokáže kvalifikačníchsplnění upředpoklad prcempod
čestného kteľé vuvedenoprohlášení, c. této3je pÍiloze vyzvy
b Profesní kvalifikační pokladpřeđ dodavatefsplňujev který předložípřed

plsemPod

Památník náľodnĺho písemnĺctví, Stľahovské nádvoří 1tt32,118 38 Pľahal, tel.: +420 220 516 695
Bankovní spojení: čNB Praha, t04370ll/07l0, Ič 000233ĺ1
e-mai l : nost@pamatnĺk-nn.cz wrvw.ľramatniknaľod nihoĺrisem nictvi.cz



o Kopii výpisu z obchodnfüo ľejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný pľávní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

' Kopii dokladu osvědčující odboľnou způsobilost osoby, jejimž
pľostřednictvím dodavatel zabezpečtĄe odbomou způsobilost dle zák. č.
360l1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných aľchitektu a o výkonu
povolání autorizovaných inženýľů nebo techniků činných ve výstavbĘ
ve znění pozđějších předpisů, prokazujícfüo autoľizaci autorizovaného
inženýra, architekta nebo autoľizovaného technika pľo oboľ pozemní
stavby a pľo oboľ technika pľostředí staveb.

Dokumený nesmí být ke dni podĺání nabídky starší 90 kalendářní dnů.
c) Splnění technický'ch kvalifikačních předpoktadů pr okáže dodavate| kteľý
doplní tabulku v příloze č. 3, do kteľé uved" r""rru* tÍízakázek, jĄimž
přeđmětem byla projekční činnost ve výstavbě nebo opravě nemovitostí
realizované za poslední tři roky s finančním objemem k aždá znich minimáIně
300 000,- Kč bez DPH. V tabulce bude uveđen název, dafum realizace veřejné
zakázky, popis předmětu veřejné zakázky,hodnota veřejné zakázky- ĺĺnanľnĺ
objem a kontakt na objednatele.
NeđoložĹli dođavatel uvedené doklady, bude zadavatelem

b:uđe za řizení
vyzvánk doplnění

Další ínÍoľmace: Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zađávacímřizení bude pľobfüat
písemně, a to emailem, s výjimkou podłĺní nabíđky.

Pľáva a ýhľady
zadavatele:

zľušit zadáv éní veřejné zakázky malého ľozsahu

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zadáníveřejné zakázky.
Zadavatelmůže vyzvat dodavatele k doplnění, nebo upřesnění nabídkynapř.:
nedoložĹli dodavatel požadovaný doklad.
Zađávaci lhůtą po kteľou je účastlrík nabídkou vázán:90 kalendářních dnů ođe
dne následujícího po skončení lhůty pro pođání nabídky.
Zadav atel nehľ a dí d o d avatelům nákla dy vzniklé z űč'astl př i zađáv ání veřej né
zakázky.
Zađavatel si vyhrazuje právo ověřit si infoľmace uvedené dodavateli
v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.
Zađavatelbude požadovat po vybraném dodavateli đodaní dokladů
k prokázĺání kvalifikace v oľiginále či úředně ověřených kopií. Poskytnutí těchto
dokladů je podmínkou uzavření smlouvy s vybľaným đodavatelem.
Zađavatel zveřejní uzavřenou smlouvu s vybraným đodavatelem v registru
smluv podle zákonač. 340/2015 Sb.

Zađavatel si vyhrazuje právo
bezuđání důvodů.

Kontaktní osoba
zadavatele:

Hausvateľ, hausva ter@Pam atnik-np. cz' teIefon: 77 8 883 843Bc. Stanislav

Památník národního
Bankovní spojení: čNB

písemnictví, Strahovské nádvoří 1ll3Ż,,118 38 Prahal, tel.: +420 22a src 6gs
Pľaha, 104370lll07l0, Ič 00023311

e_mail: Dost@namatnĺk-nD.cz www.namatniknaľodnihopĺsemnictvi.cz
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Seznam příloh této ýzvyz
příloha č. 1_ krycí list,

příloha č. 2 - předmět zakázky (specĺfikace),

příloha č. 3 - čestné prohlášení a technické a kvalifikační předpoklady,

příloha č' 4 - souhrnná technická zpráva - vybraná projektová dokumentace k účelu výzvy (celá
projektová dokumentace bude objednatelem Zadavateli předána s podpisem smlouvy)

přílohač.5-výkres

příloha č. 6 - slepý rozpočet

příloha č.7 - návrh smlouvy

příloha č. 8 - stavební povolení

Y Praze, dne:27.9.2022

:L =J
. Zdeněk Fľeisleber;

27 -09-?1022

Památník národního písemnictví, Stľahovské nádvoří tll32,1l8 38 Praha1, tel
Bankovní spojení: ČNB pľaha, 1043701 ll07t0, ĺČ ooozsst l
e_mai l : post@namatnik-np.cz wrvw.pamatniknaľoĺ|nihopĺsemnictvi.cz

+420 22a 5ló 695


