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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

Název zakázky: 
 
Oprava střechy v SOkA Česká Lípa 
 

Druh zakázky: 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
 

Datum vyhlášení zakázky: 
 
30. 4. 2014 
 

Název zadavatele: 
 
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
 

Sídlo zadavatele: 
 
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice 
 

Jméno, případně jména, a 
příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele, 
její telefon a e-mailová 
adresa: 

 
 PhDr. Marek Poloncarz 
tel. 477 755 999 
poloncarz@soalitomerice.cz 

IČ zadavatele: 
 
70979464 
 

DIČ zadavatele: 
 
CZ70979464 
 

Jméno, případně jména, a 
příjmení kontaktní osoby 
zadavatele ve věci 
zakázky, její telefon a e-
mailová adresa: 

  
 Bc. Kateřina Kandlová 
tel. 477 755 976 
kandlova@soalitomerice.cz 
 
PhDr. Jana Blažková 
tel. 488 577 800, mob. 775 191 358 
blazkova@soalitomerice.cz 
 

Lhůta pro podávání 
nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 5. 2014 v 15:00 hodin. 
Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce označené 
textem:  
„NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - OPRAVA STŘECHY 
V SOkA ČESKÁ LÍPA“ 
 

Místo pro podávání 
nabídek: 

 
Nabídku je možno podávat osobně nebo poštou na adresu 
zadavatele:  
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích,  
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice 
 

Termín a místo otevírání 
obálek: 

 
27. 5. 2014 Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice 
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Popis předmětu zakázky: 

 
Přístup na střechu se bude provádět pomocí vysokozdvižné 
plošiny nebo stavebním výtahem určeným pro přepravu osob; 
jiný způsob není možný, ve střešním plášti není zhotoven 
vstupní otvor. 
 
1. Očistit stávající střešní krytinu z falcovaného PZn plechu od 
nečistot, rzi a poškozeného ochranného nátěru. Očištění bude 
provedeno  broušením a tlakovým čističem. 
2. Provést nový ochranný nátěr stávající střešní krytiny o celkové 
ploše  909 m2. Plocha střechy je rozdělena na tři části: 
a) Depozitní část o ploše 357 m2 

b) Střední schodišťová část o ploše 150 m2 

c) Administrativní část o ploše 402 m2 

Požadavek na barvu, která bude použita na nový ochranný střešní 
nátěr: jednovrstvá antikorozní rychleschnoucí mat, má tixotropní 
charakter a dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a musí 
splňovat normu pro nátěr pozinkovaného plechu. Barevný odstín 
ochranného nátěru stávající střešní krytiny bude šedý. 
3. Jižní stranu administrativní části budovy opatřit sněhovými 
zábranami v celkové délce 20 mb. Bude použita sněhová zábrana 
na falcovanou krytinu se dvěma trubicemi. Pro umístění a montáž 
sněhových zábran nechá zhotovitel vypracovat statický posudek. 
4. Stávající uvolněné dřevěné obložení štítových podhledů ukotvit ke 
stávajícímu roštu vruty do dřeva. Povrch dřevěného obložení 
(palubek) očistit a provést nátěr barvou na dřevo ve stejném odstínu 
v jakém je původní obložení. Oprava štítových podhledů se bude 
provádět na depozitní části budovy za pomocí ochranného lešení a 
na administrativní části budovy je možno použít vysokozdvižnou 
plošinu. 
 
Před podáním cenové nabídky a veškerých prací s tím souvisejících 
je nutné navštívit místo plnění. Prohlídku místa plnění je možno 
předem objednat u kontaktní osoby pracoviště SOkA Česká Lípa: 
  
 
Martina Brůžková 
tel. 488 577 802 
bruzkova@soalitomerice.cz 
 
PhDr. Jana Blažková 
tel. 488 577 800, mob. 775 191 358 
blazkova@soalitomerice.cz 

 

Zvláštní požadavek 
zadavatele 

 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / 
doba trvání zakázky: 

  
2. 6. 2014 - 30. 9. 2014 
 

Místo dodání / převzetí 
plnění: 

 
Státní okresní archiv Česká Lípa 
Střelnice 3035, 470 05 Česká Lípa 
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Hodnotící kritéria: 

 
 
 
Nejnižší nabídková cena 
 
Uchazeč předloží v souladu s výzvou cenovou nabídku. Zadavatel si 
vyhrazuje právo o cenové nabídce dále jednat a upřesnit její 
konečné znění. 
Cenová nabídka může být měněna pouze v souvislosti se změnou 
sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. 
 
 
 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má 
být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy kvalifikační 
doklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. v originále či úředně 
ověřené kopii. 
 
 
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

 
 
 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 
telefon a e-mail adresu.  
 
 
 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

 
 
 
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek 
na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je 
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
 
  

Požadovaný jazyk 
nabídky: 

 
 
Čeština 
 
 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

 
 
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 
zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
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Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 
a) Identifikační údaje uchazeče v tomto členění: 
- obchodní jméno uchazeče, 
- sídlo uchazeče, 
- identifikační číslo uchazeče, 
- daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
- jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů a případně 

jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, 
- kontaktní údaje uchazeče (číslo telefonu, fax, e-mail)  
- bankovní spojení a číslo účtu, 
- návrh smlouvy, doplněný a podepsaný oprávněnou osobou,    
  který tvoří přílohu výzvy (určení zákona, podle, kterého se bude   
  právní vztah řídit, je občanský zákoník) 
b) Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat 
všechny součásti požadované zadavatelem, bude zadavatelem 
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 
c) Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, 
co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal 
nejvýhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, 
zveřejní na webových stránkách www.soalitomerice.cz zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i 
identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a 
informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše 
uvedeným souhlas. 
 
 

Zadávací řízení se řídí: 

 
 
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení 
se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  
 

Přílohy 
 
Návrh smlouvy o dílo 
 

Podpis zadavatele: 
 
PhDr. Marek Poloncarz 
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