PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
tato zakázka vzhledem k předpokládané hodnotě není zadávaná v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), zadavatel je povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona
V Praze dne 22. února 2019
č. j. SPH 423/2019
Vážený dodavateli,
oslovujeme Vás s výzvou k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce
dle § 27 písm. b) a § 31 zákona s názvem akce:

„OPRAVA LAVIČEK V HORNÍM JELENÍM PŘÍKOPU“
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Správa Pražského hradu
Sídlo:
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
Zastoupena:
Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO:
49366076
DIČ:
CZ49366076
profil zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/SPH
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jandová, tel.: 224 372 221, e-mail: martina.jandova@hrad.cz.
I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele opravu laviček
v Horním Jelením příkopu v areálu Pražského hradu. Oprava bude spočívat zejména, nikoli
však výhradně, v očištění kamene od rostlin a mechu – omytí tlakovou vodou, opravě koruny
sloupku pro zpětné osazení sedáků, opravě spárování kamenných sloupků a v jejich
následujícím ošetření pomocí biocidního nástřiku. Součástí předmětu této veřejné zakázky je i
výměna poškozených kamenů a výměna dřevěných sflaků pro osazení nových dřevěných
sedáků z tvrdého dřeva (rozměry prken budou zachovány dle původních rozměrů, veškeré
nové dřevěné části laviček budou též biocidně ošetřeny) s tím, že na jejich nátěr bude užita
olejová barva.
Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přílohách této Písemné výzvy, tj. zejména v:
- příloze č. 1 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy)
- příloze č. 2 – Soupis prací
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz

-

příloze č. 3 – Fotodokumentace

Stavební práce budou probíhat v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní
památkou. Zadavatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací
a použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní
památky a sídla prezidenta republiky. Současně si zadavatel dovoluje upozornit, že staveniště
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. případné zajištění a
oplocení staveniště bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, dále musí být zadavatelem
odsouhlasen i způsob jeho zakrytí). Dodavatel je povinen respektovat a přizpůsobit se při
provádění díla veškerým požadavkům zadavatele a daným podmínkám a pokynům
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu
prezidenta republiky a Hradní stráž).
Zadavatel dále požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu této veřejné
zakázky nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory a aby tyto prostory
byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich
poškození.
Bude-li tato Písemná výzva včetně jejích příloh (zejména Soupis prací, který tvoří přílohu č. 2
této Písemné výzvy) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně umožňuje pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Před zahájením prací je vybraný dodavatel povinen předložit jmenný seznam všech
pracovníků určených k provádění prací, přičemž u každého pracovníka bude uvedeno číslo
jeho občanského průkazu/cestovního dokladu, datum narození, bydliště a průkazová
fotografie. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého
z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné
(například, nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu)
zpracovává zadavatel pouze po dobu trvání smlouvy a za účelem jejího naplnění a v souladu
s platnými právními předpisy (viz příloha č. 1 této Písemné výzvy, tj. Obchodní podmínky).
Do prostor, ve kterých má být předmět zakázky v areálu Pražského hradu plněn, bude
umožněn vstup pouze osobám s výpisem z evidence Rejstříku trestů bez záznamu.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že během plnění předmětu této veřejné zakázky budou
v rámci Horního Jeleního příkopu souběžně probíhat i jiné akce (stavební práce), a to i v
blízkosti místa plnění této veřejné zakázky. Zadavatel proto požaduje, aby vybraný dodavatel
se zhotoviteli výše zmíněných dalších akcí při plnění předmětu této veřejné zakázky
spolupracoval.
Dodavatel poskytne na provedené práce záruční dobu alespoň 60 měsíců.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce:
CPV kód: 45000000-7, Název – Stavební práce
II.

Předpokládaná doba realizace a místo plnění
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Termín zahájení plnění:

předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde cca
v květnu 2019. Zadavatel určí bližší termín zahájení provádění
díla nejpozději 14 kalendářních dnů před předáním a převzetím
staveniště, přičemž dodavatel je takto určený termín povinen
respektovat a řídit se jím. Tím není dotčena povinnost
dodavatele předložit doklady stanovené v příloze č. 1 této
Písemné výzvy, tj. Obchodních podmínkách.

Termín ukončení plnění:

do 2 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných
klimatických podmínek pro dodržení technologických
postupů. Splnění díla do 2 měsíců se začíná počítat nejpozději
od zadavatelem určeného termínu zahájení provádění díla.

Práce je možné v areálu Pražského hradu provádět výhradně v pracovní době od 6:00 hodin
do 18:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
Místo plnění:

Horní Jelení příkop v rámci areálu Pražského hradu (Praha 1 –
Hrad).

Příjezd ke staveništi bude možný ulicí U Prašného mostu a dále přes Garážový dvůr, tj.
vjezdy V1, U4 a U21 dle vnitřního předpisu zadavatele Dopravního řádu, kterým je dodavatel
povinen se řídit, jakožto i dalšími souvisejícími vnitřními předpisy zadavatele uvedenými v
příloze č. 4 této Písemné výzvy.
III.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 400.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistatisíc korun
českých) za celý předmět zakázky specifikovaný v článku I. této Písemné výzvy.
IV.

Hodnotící kritérium

Předmětem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny
(celková cena za kompletní provedení předmětu plnění) bez DPH za plnění veřejné
zakázky – váha 100 %.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a přílohami této
Písemné výzvy.
V.

Nabídka, zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována dle požadavku zadavatele uvedeného v příloze č. 2 této
Písemné výzvy (Soupis prací), tj. na základě ocenění jednotlivých položek tam uvedených, se
závěrečným součtem jednotlivých cen do celkové ceny za plnění celé zakázky.
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky a bude stanovena jako
cena konečná a musí zahrnovat veškeré náklady na úplné provedení zakázky včetně dopravy,
pracovního času osob, náklady na zařízení staveniště včetně oplocení a jeho provoz, dodávku
elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů při provádění díla, fotodokumentaci
postupu prací (průběžného provádění díla) a zakrytých částí, poplatky, nutný materiál
spotřebovaný při provádění díla, náklady na používání přístrojů, služby, náklady na
zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně případného
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pojištění, daní, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, asistence pro
zadavatele, zabezpečení, prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, jsou-li
vyžadovány, provedení potřebných zkoušek apod.
Nabídka bude obsahovat celkovou cenu za kompletní provedení díla v členění bez DPH,
sazba a výše DPH a celková cena s DPH, a to následovně:
Celková cena bez DPH
.............................................,- Kč
(slovy:..........................................................korun českých)
- DPH odvádí dodavatel
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) ....................................,- Kč
(DPH odvádí dodavatel)
výše daně 21 %
.............................................,- Kč
(DPH odvádí dodavatel)
- DPH odvádí zadavatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) .............................................,- Kč
(DPH odvádí zadavatel)
Výše daně 21 %
......................................................,- Kč
(DPH odvádí zadavatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH)
popř. dodavatel uvede, že není plátcem DPH.
V případě změny zákonné sazby DPH v průběhu provádění díla bude DPH uplatněno v
souladu s platnou sazbou DPH v době vystavení daňového dokladu.
Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1 této Písemné výzvy, tj. v Obchodních
podmínkách.
Nabídková cena bude v rámci Obchodních podmínek (příloha č. 1 této Písemné výzvy)
stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady
na provedení celého předmětu zakázky. Zálohy zadavatel neposkytuje. Platební podmínky
jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Písemné výzvy.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V nabídce
dodavatel uvede kontaktní osobu, její telefonní spojení a e-mail.
VI.

Obsah nabídky

Zadání zakázky je podmíněno předložením následujících dokladů a dokumentů:
1) Prokázání kvalifikačních předpokladů - dodavatel prokáže splnění kvalifikačních
předpokladů předložením následujících dokladů a dokumentů:
a) Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, ne starší
3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení, je-li v ní dodavatel zapsán.
b) Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména provádění staveb, jejich
změn a odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
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c) Přehled referenčních zakázek.
Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Za nejvýznamnější stavební práci se považuje stavební práce s předmětem plnění
obdobného charakteru, jako má tato veřejná zakázka, tj. oprava kamenného zdiva, a to
ve finančním objemu alespoň 50.000,- Kč bez DPH (slovy: padesáttisíc korun
českých).
Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních
prací předloží dodavatel pro alespoň 2 nejvýznamnější stavební práce.
Seznam referenčních zakázek doplní dodavatel do přílohy č. 5 této Písemné výzvy –
Seznam referenčních zakázek spolu s uvedením kontaktní osoby objednatele, a to pro
každou jednotlivou referenční zakázku.
d) Prohlášení (příloha č. 6 této Písemné výzvy) podepsané oprávněnou osobou za
dodavatele jednat, že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky na spotřebních daních;
dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; dodavatel nemá v České
republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2) Doplněný podepsaný návrh Obchodních podmínek (viz příloha č. 1 této Písemné
výzvy) s uvedením délky záruční doby, která bude činit alespoň _60 měsíců. Tento
návrh Obchodních podmínek musí být dále doplněn o nabídkovou cenu a podepsán
osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Dodavatel není oprávněn Obchodní
podmínky měnit či jinak upravovat.
3) Cenová nabídka dodavatele dle článku V. a dle přílohy č. 2 této Písemné výzvy
podepsaná osobou oprávněnou za dodavatele jednat, tj. oceněný a podepsaný soupis
prací.
4) Doplněný podepsaný formulář forma zajištění dle přílohy č. 7 této Písemné výzvy.
V souladu s Obchodními podmínkami (viz příloha č. 1 této Písemné výzvy) bude
zadavatel požadovat před podpisem smlouvy (tj. v době do 7 kalendářních dnů od
zveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele), aby
dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, složil kauci ve výši 40.000,Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) na účet zadavatele, popř. předložil na tuto částku
bankovní záruku v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele, které tvoří přílohu č. 1
této Písemné výzvy. Kauce či bankovní záruka se poskytuje po celou dobu provádění
díla. Nesloží-li dodavatel na účet zadavatele tuto kauci, popř. nepředloží-li bankovní
záruku v uvedené lhůtě, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ze strany dodavatele a zadavatel má právo takového dodavatele vyloučit a
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který je druhý v pořadí, poskytne-li tento k uzavření
smlouvy součinnost.

Strana 5 (celkem 9)

Tato kauce, popř. plnění z bankovní záruky, bude použita(o) k úhradě případných
vzniklých škod po dobu provádění díla, dále také na případné řádně neuhrazené sankce
vyplývající z porušení smlouvy a úhradu dalších řádně neuhrazených poskytnutých
služeb zadavatelem.
Dodavatel má možnost zvolit formu tohoto zajištění a tuto formu zvolí v jím
přiložených Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Písemné výzvy
(dodavatel zvolí pouze jednu možnost – v Obchodních podmínkách označenou kurzívou a
tuto ponechá ve smlouvě). Dále uvede jednu z vybraných možností v příloze č. 7 této
Písemné výzvy, tj. Formuláři – forma zajištění.
6) Seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
pokud bude mít dodavatel poddodavatele, popř. prohlášení, že plnění veřejné
zakázky nebude zajišťovat prostřednictvím poddodavatelů. V seznamu dodavatel
uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný
poddodavatel provádět. V případě, že dodavatel bude zajišťovat plnění prostřednictvím
poddodavatele, kterým bude zároveň prokazovat část kvalifikace, předloží v nabídce
písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazoval kvalifikaci za
dodavatele, a alespoň výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence a
zároveň čestné prohlášení dle článku VI. odst. 1 písm. d) této Písemné výzvy (příloha
č. 6 této Písemné výzvy). Dodavatel se zároveň v rámci Obchodních podmínek (příloha č.
1 této Písemné výzvy) zaváže, že provede příslušnou část předmětu díla těmi
poddodavateli či osobami, kterými v uvedeném rozsahu prokazoval kvalifikaci, či
osobami, které tuto kvalifikaci splňují, popřípadě, že tyto práce provede sám, nevyužil-li
poddodavatelů k prokázání kvalifikace.
7) Kopie platné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu na pojištění odpovědnosti za
škody vznikající z veškerých omylů, opominutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci
plnění předmětu této zakázky. Toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu
v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.
8) Kontaktní osoba s uvedením telefonního spojení a e-mailu.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
VII.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6. března 2019 do 9:00 hodin.
Nabídka bude dodavatelem předložena v písemné formě v elektronické podobě, či v listinné
podobě (dle volby dodavatele), v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy,
které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Dodavatel zvolí toliko jednu variantu podoby nabídky. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, je zadavatel povinen v souladu s § 107 odst. 5 zákona nabídku podanou takovým
dodavatelem vyloučit.
Elektronická podoba podání nabídky:
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Dodavatel může podat nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/SPH.
V rámci tohoto profilu zadavatele u vybrané veřejné zakázky je nutná registrace dodavatele
do tohoto systému. Tato registrace je zdarma. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, aby
s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedli potřebnou
registraci.
Pod níže uvedeným odkazem je uvedena uživatelská příručka popisující registraci a podání
nabídky: https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky (sekce Dodavatel).
Na profilu zadavatele současně s touto Písemnou výzvou zadavatel uveřejnil veřejný klíč
(certifikát), který slouží k zašifrování nabídky pro otevření nabídky až po uplynutí lhůty pro
podání nabídek (viz příloha č. 8 této Písemné výzvy). Tento certifikát si dodavatel uloží jako
soubor a při podání nabídky, před jejím odesláním, bude v rámci elektronického nástroje
tímto systémem požádán o jeho vložení (certifikát veřejného klíče se vkládá jako připojení
souboru).
Elektronicky podané nabídky nesmí být zašifrovány jiným klíčem (např. elektronickým
podpisem apod.) než tím, který uveřejňuje zadavatel v rámci uveřejněné zakázky. Budeli mít dodavatel problém s podáním a zašifrováním nabídky, zadavatel výslovně
doporučuje kontaktovat HOTLINE profilu zadavatele na telefonním čísle 841 888 841.
Zadavatel doporučuje vkládat a odeslat elektronické nabídky v rámci profilu zadavatele
s dostatečným předstihem před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Listinná podoba podání nabídky:
Dodavatelé mohou nabídky doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu:
Správa Pražského hradu – podatelna
Mgr. Martina Jandová
Hrad I. nádvoří č. p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup ze III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)
Podatelna je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Poslední den pro
podání nabídek je 6. březen 2019 do 9:00 hodin, tzn., že nabídky musí být fyzicky doručeny
do podatelny nejpozději do uvedeného dne a hodiny.
Nabídky bude přebírat paní Jana Miklánková nebo
tel.: 224 373 353, e-mail: posta@hrad.cz.

paní Alice Nussbergerová,

Všechny nabídky v listinné podobě budou v zalepené neporušené obálce označené
nápisem „Poptávka – neotvírat“ a názvem akce „Oprava laviček v Horním Jelením
příkopu“ tak, aby bylo možné identifikovat, že se jedná o nabídku konkrétního výběrového
řízení, a opatřené na uzavření razítkem nebo podpisem dodavatele, včetně uvedení adresy
dodavatele.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou a aby nabídka neobsahovala volně vložené listy.
Otevírání obálek je bez veřejné účasti.
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Dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek
Zadavatel upozorňuje, že dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je možno
podat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj.
nejpozději do 1. března 2019 včetně. Pokud žádost o vysvětlení zadávacích podmínek
nebude doručena zadavateli v této lhůtě, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.
Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být písemná a musí být doručena kontaktní
osobě zadavatele uvedené v záhlaví této Písemné výzvy, popř. doručena zadavateli
prostřednictvím jeho profilu zadavatele.
VIII. Práva zadavatele

IX.

-

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zadání, právo
na odmítnutí všech nabídek, případně zrušení zadání zakázky až do doby uzavření
příslušné smlouvy o dílo, tj. do podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

-

Účastníci zadávacího řízení nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v soutěži.

-

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud vybraný dodavatel (dodavatel, který
splnil stanovené kvalifikační předpoklady a jehož nabídka byla ekonomicky
nejvýhodnější) neposkytne zadavateli součinnost při podpisu smlouvy o dílo ve
lhůtě do 7 kalendářních dnů (tj. v této lhůtě musí být smlouva podepsána
vybraným dodavatelem a současně doručena zpět zadavateli) od výzvy
zadavatele (i telefonická, popř. elektronická) k podpisu smlouvy, pokud nebude
mezi stranami dohodnuto jinak, může zadavatel tohoto dodavatele vyloučit a
přistoupit k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
Obdobné právo náleží zadavateli také v případě, že vybraný dodavatel
neposkytne zadavateli požadovanou kauci či nepředloží bankovní záruku.

-

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/SPH.
Přílohy

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy)
Příloha č. 2 – Soupis prací
Příloha č. 3 – Fotodokumentace
Příloha č. 4 – Vnitřní předpisy zadavatele
- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany,
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik,
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů,
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen „KPR“) č.
071115 o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH,
- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro
veřejnost do areálu Pražského hradu,
- Dopravní řád.
Na výše uvedené vnitřní předpisy zadavatele je odkazováno v Obchodních
podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Písemné výzvy.
Příloha č. 5 – Seznam referenčních zakázek
Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 7 – Formulář – forma zajištění
Příloha č. 8 – Veřejný šifrovací klíč pro elektronické podání nabídky
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Příloha č. 3 (Fotodokumentace) a příloha č. 4 (Vnitřní předpisy zadavatele) jsou na profilu
zadavatele zveřejněny ve formátu *zip, dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o jejich
poskytnutí v jiném formátu. Žádost se podává u kontaktní osoby uvedené v záhlaví této
Písemné výzvy. Dodavateli bude následně příslušná příloha zaslána či předána v elektronické
podobě na CD, a to do konce lhůty pro podání nabídek.
Tato Písemná výzva včetně všech jejích příloh je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/SPH.
Ing. Ivo Velíšek,
CSc.

Podepsal Ing. Ivo Velíšek, CSc.
DN: cn=Ing. Ivo Velíšek, CSc.,
c=CZ, o=Správa Pražského hradu
[IČ 49366076], ou=6110,
email=ivo.velisek@hrad.cz
Datum: 2019.02.22 08:42:03 +01'00'

__________________________

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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