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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

Název zakázky: Oprava terasy - SOkA Liberec 

Předmět zakázky (stavební 
práce): Oprava stávající hydroizolace 

Datum vyhlášení zakázky: 6. 4. 2012 

Název zadavatele: 
 
ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
 

Sídlo zadavatele: 
 
Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice 
 

Jméno, p řípadně jména, a 
příjmení osoby oprávn ěné 
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, p řípadně jména, a 
příjmení kontaktní osoby 
zadavatele ve v ěci zakázky, 
její telefon a e-mailová 
adresa: 

 
 
Ing. Karina Zejbrdlíková 
tel. 477 755 976 
zejbrdlikova@soalitomerice.cz 
 
Mgr. Robert Filip 
tel. 488 577 810 
filip@soalitomerice.cz 
 
 

Lhůta pro podávání nabídek: 

 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je 
možno podávat osobně nebo poštou na adresu 
zadavatele: ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 
Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 4. 2012 ve 
14.00 hodin. 
 
Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a textem:  
 
„NEOTEVÍRAT – VE ŘEJNÁ ZAKÁZKA – OPRAVA 
TERASY – SOkA LIBEREC “ 
 



 
 
 
 

 

2 
 

Místo pro podávání nabídek: 

 
ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích                 
Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice 
 

Termín a místo otevírání 
obálek: 

 
20. 4. 2012 Krajská 48/1, 412 74 Litoměřice 
 

Popis p ředmětu zakázky: 

 
Demontáž stávající dlažby 
Vybourání stávající betonové mazaniny 
Zhotovení hydroizolace 
Demontáž a montáž oplechování atiky 
Demontáž a montáž oplechování stěn 
Zhotovení železobetonové mazaniny + montáž 
tepelné izolace 
Hydroizolační nátěr betonové mazaniny 
Montáž dlažby 
 
Přesný popis prováděných prací viz Příloha č. 1 
Rozpis stavebních prací 
 
Před podáním cenové nabídky je nutné navštívit 
místo pln ění, přičemž prohlídku je možno 
předem objednat u kontaktní osoby pracoviště 
SOkA Liberec: 
 
Mgr. Robert Filip 
tel. 488 577 810 
mob. 775 191 357 

           filip@soalitomerice.cz 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v K č (bez DPH): 

 
250 000,- 
 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram pln ění / doba 
trvání zakázky: 

 
1. 5. 2012 – 15. 6. 2012 
 

Místo dodání / p řevzetí 
plnění: 

 
Státní okresní archiv Liberec, Vilová 339/24, 460 10 
Liberec 
 

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. 
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Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci 

daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele 

· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele 

· Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán (ne starší než 90 dní) 

· Kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze če: 

 
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: 
 
Jazyk český 
 

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, faxu, e-mail)  
- bankovní spojení a číslo účtu, 
b) Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude 
obsahovat všechny součásti požadované zákonem a 
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. 3 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. 
Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení ve smyslu § 
84 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

Přílohy 
 
Příloha č. 1 Rozpis stavebních prací 
 

Podpis zadavatele: PhDr. Marek Poloncarz 

 


