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ob§ah zadávací dokumentace:

l. Zadavatel,obstaravatel

2, vymezení plnění veřejné zakízky (dále příloha č.3)

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

4. Požadavky na iednotný způsob zpracováni nabídkové ceny a platební podmínky

5. kíitéria hodnocení nabidek

6, Obchodní podmínky (dále přiloha ě,2)

7. Obsah a forma nabídky uchazeče

8. ostalni podmínky zadáni

Přílohv:

1, Kíyci list nabídky

2. Závazný obsah smlouly o dilo

3. Výkesová a technická specifikace zakrázky, výkaz prvků

Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracováni a podání nabídek na uzaviení smloulT o

dilo na nadlimitní veřejnou zakázku v rámci oteťeného zadávacího řízeni dle § 27 zákom é,

1 3712006 Sb., o veřejn ých zakázk!rch, w znění pozděj ších předpisů (dále j en ,,zákoť'),

Ozríýnení zadáýacího řizení bylo zveřejněno v Informačnim systému o veřejných zakáL7kách

dne 18. 1. 2012, evidenční číslo zakázky VZ '7202011005'722.

Klasilrkace dle CPV: 39151100 - 6

Práva a povinnosti uchazeée a zadaýalele a dalši podmínky neuvedené v této dokumentaci se

řídí \.ýše uvedeným zákonem.

Podáním nabídky v zadávacim řízeni přijímá uchueč plně a bez ťhrad zadávací podmínky,

včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpoklád,í se, že

uchazeč před podláním nabídky pečlivě prosfuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadáyacich podmínkrách a bude s€ jimi řídit, Pokud uchazeč

neposkyne včas všechrry požadované infomace a nabídku, nebo pokud jeho nabídka nebude

v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek lyřazení
nabídky a náslerlné vyloučení uchazeče ze zadávaciho řízení.

zadavatel nemůže vzit v úvahu žádnou výh.radu uchazeěe k zadáyapím podmínkám

obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znaínená ýyřazeírí nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.



Název:
sidlo:
Tč:

Tel,:
Fax,:
e-mail:

1. ZADAVATEL, oBSTARÁVATEL

1,1. zadaYatel

Národní technické muzeum (NTM)
Kostelní 42. 1,70'78 Píaha7
00023299

osobou oprávněnájednat ve věcech smluwrích: Bc, Karel Ksandr, genelálni ředitel
osobou oprávněná jednat ve věcech technických: Ing, arch. Marek Hein. investiční odd.

+ 420 220 399 1,18

+ 420 220 399 200
marek.hein@ntm.cz

intemetové stránky: httD|//\\'\^'\\,,ntm.cz

1.2. ob§lar;Ýat€l - zá§tupce zadavatéle

Název;

Sidlo:

lč:

STIS stavební a inženýIská společnost, s.r.o, (dále jen ,,obstaravatel")

Národní ťída 10, 110 00 Plaha 1

62582933

Kontaktní osobou ve věcech organizačnichl lIena Vostatková
Tei,:
e-mail:

+ 4z0 224 95I 441
vostatkova@stis.cz

intemetové stránky: http:^ýýw.stis.cz

obstaíavatel je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle Zákona

souvisejicích se zadávacím řízením s výjimkou úkonů dle § 151 odst, 2) zákona.
Nabídky uchazeči doručuji na adresu sídla zadavatele.
Námitky podané dle § 110 zákona, případně návlh na přezkoumání úkonů zadavatele dle

§ 113 ziikona zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu sídla zadavatele a v kopii na adresu

obstanvatele,
Poádavky na posk),tnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkrirn, případně ostatní
podáíí, ktelá v tomto říZeni učiní, zasilá uchazeč v listinné podobě na adresu obstalavatele,

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ zAKizKY

2,1. ět veřejné zakázky

Předmětem zakázky 1e dodávka a montáž regálového \,ybavení pro knihovntr Národního
a 1E5I2 a ýe 2. paíře y místnostechtechnického muzea v 1, paťe v místúostech č,lE09, lEl0

č, 2E14 a 2E15 budovy v Kostelní ulici 42, Praha 7.

v prostoru depozitfie knihovny V€ 2. patře se jedíá o dodávku regálového vybavení
skládajících se z pevných stacionárních knihovních regálů, tak jak je speciíikováno zadávací
dokumentaci. Dále označováno téžjako 1. etapa dodávky.



v prostoru depozitáie knihovny v 1. patře se jedná o dodávku regálového rlůavení
skládajících se z kompaktních pojízdných a pevných stacionárních knihovních regálů, tak jak
je specifikováno zadávací dokumentací. Dále označováno téžjako 2, etapa dodávky,

Uchazeč bude své práce a dodávky koordinovat s generáIním zhotoviteiem již probíhajících
stavebních úprav v rámci stavby ..Rekonstrukce hlavni budovy NTM - lII. etapa" a bude mu
podřízen z hlediska termiDu, technologického postupu zabudoviiní dodávky do stavby.

Uchazeč své práce a dodávky bude dále koordinovat s generálním projektantem, s TDS a

s koordinátorem BOZP,

Předmět veř€jné zakázky je detailně specifikován v příloze č,3 ZD -,,Výkesová a technická
specifikace zakázky" zpmcované v listopadu 2011 genelálním projektantem akce ing. arch.

Z, Žilkou, kteráje přiložena v digitálni podobě ía cD.

i.2. Lhůta a mí§to plněni veřejné zakázky

Místem plnění je Národni techaické muzeum, Kostelni 42, I'l0'78 Ptaha'l.

Piedpokládané termíny plnění:

Termín zahájení plněni veiejné zakázky je podmíněn ukončenim zadáýaciho Ťízefi a
podepsáním smloulry s \ybraným uchazečem, Zadavatel si vylrrazuje právo změnit
piedpokládaný termín zahájeni ve vazbě na termín ukončení zadávacího řízení a ve vazbě na
plnění termínu realizace stavebních prací na objektu.

Předpokládané zahájení plněníje: 27. dubna 2012

Zahájení tealizace, dodávka a montáž legáIového vybavení v pIostorách 1 a 2. patra :

2l .kýétna 201,2

Dokončení realizace, dodávka a montáž regálového vybavení v prostorách 1 a 2. patra:
22.ěeíýna 2012

Ukončóní plněni je: 25. června 2012

2,3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázLa

Předpokládaná hodnota veiejné zakáZky je 3 300 000 Kč bez DPH.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNiCH PŘEDPOKLADŮ

3.t. obecné požaclar l§ zadavatele na prokázáni kvalifikace

Splnění loalifikace

Předpokladem hodnocení nabidky v otevřeném řízení je prokázání §plněni kvalifikačnich
předpokladů, Kvalifikaci splni dle zákona uchazeč, kte|i prokáže splnění:

" základních kvalifikačních předpokladů - § 53 zákona

" profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 ztíkona

. ekonomických a finančnich kvalifikačnich předpokladů - § 55 zákona



. techických kvalifikačních předpokiadů - § 56 zákona

Přokázání kvalifikace přostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 zákona,

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst, 5 a 6
zákona.

Prokízání kvalifikac€ u zahřaničního dodavatele upravuje § 5i odst, 7 z.ikona.

Zvláštní způ§oby prokázání kvaliíikace

" použití výpisu ze sealamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127

zákona.

. použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § i43 zákona,

přavost a §táři dokladů

. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvaliíikace doklady předloženými v kopii

těchto dokladů,

. Dodavatel, se kterým má b]h uzavřena smlouva na plněni předmětu veřejné zakázky

dle § 82 zákona, je povinen před uzavřenim smloury předložit originály nebo ověřené

kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,

. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis

z obctródniho lejstříku nesměji b),t k poslednímu dni, ke LŤeťému má být prokázano

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářnich dnů,

. v případech, kdy zadavatel v limci pťokázání kvalifikace požaduje předložení

pl;hlášení uchazeče, musí toto plohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a

musí b:ýt podepsáno osobou oplávněnou jednat jménem či za uchazeče.

. pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí bp v nabídce

předIožena plná moc.

Změny v kvaliíikaci se řídi ustanovením § 58 zákona.

Lhůta pro prokázání splnění kvalilikace

v otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě plo
podání nabidek,

3.2, Zákiadní kyaliflkační předpoklady

Zíkladní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje dodavatel|

a, kle{ nebyl plavomocně odsouzen pro trcstný čin spáchaný ve plospěch organizované

zločineck! si<upiny, trestný čin účasti na olgaíizované zločinecké skupině, legalizace

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkáiství,

pódvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípralu Ďebo pokus nebo

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo kzah)aze odsouzení za spácháni

takového trestného činu; jdeJi o právnickou osobu, musí, musí tento předpoklad splňovat

statutiimi orgán nebo každý člen statutámího orgrinu, a jeJi statutámím orgánem

dodavatele či čIenem stafutámího olgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutlírní orgián nebo každý člen statutímiho orgánu této právnické

osouy; podava-ti nabídku či žádost o účast zakaniční právnická osoba prostřednictvím

své Órgánizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených



osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvaliirkační předpok]ad musí

áodavatel splňovatjak ve .rrtahu k území České ťepubliky, tak k zemi svého sídla, místa

podnlkání či bydliště,

který nebyl pravomocně oilsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisi

s pieametém 
'poanitáíí 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů. nebo došlo

k)ahlazení odso,-rzeni za spáchání takového trestného činq jdeli o právnickou osobu,

Áu.iioto poa-ioto .plňovat statutámí orgán nebo každý ělen staturimího oŤgánu, ajeJi
.iutotaml- orgánem dodavatele či čienem statutámího orgánu dodavatele pťávnická

osoba, musí tJnto předpoklad splňovat statutami orgán nebo každý člen statutárního

organu této právnicté oioby; podává-li nabídku či žádost o účast zalŤaniční právnická

orábu prorť.dni"tuírn své organizační složky, musi předpoklad podle tohoto písmene

sphovát vedle uvedených osób rovněž vedeni této organizačni slozkyl t"nto 7ákladní

k^uainmtoi pieapotiaá musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k územi Ceské republiky,

tak k zemi svého sídla, místa podnikíni či bydliště,

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu je&lání nekalé soutěže foťmou

podpláceni podle zvláštního právního předpisu,

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řizeni, v

němj bylo uyááno ,oÁodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut ploto, že

majetei nepóstačuje k úhladě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen

prJto, že majetek Úyl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvlrištních

právních předpisů,

c,

e. který není v likvidaci,

f, ktelý nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplalky, a to j ak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikáuí či bydliště dodavatele,

g, ktelý nemá nedoplatek na pojistném a na penáie na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak
- 

v Čáské republicÓ, tak v zemi sídla, místa podnikiní či bydliště dodavatele,

h, kteď nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeěelí a,příspěvku na

sái potititu zaměstnanosii, a to j ak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání

či bydliště dodavatele,

i. který nebyl v posledních 3 letech plavomocně disciplinímě Po9:,1*. či mu nebylo- 
pru.io-o"ne ,-rtoZ"no kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeJi podle § 54

písm. a; pozaaováno p.oká"ání odborné způ§obilosti podle zvláštních právních

preapisÍ;'potua dodavatel rykonává tuto činnost prostřednictvim odpovědného

"artop""-n"to 
jiné o§oby odpovídající za činnost dodavat€le, vztahuje se tento

předpoktad na tyto o§oby,

j. kter,ý neni veden v Tejstřiku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k. ktelý předloží seznam statutámích olgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u

zadaýatele a

1, kteď, máli formu akciové společnosti, piedloží aktuální sgznam akcionářů s podílem

akcii vyšší než 10%,



uchazeč rrrokazuie splnění základních kvaliíikačních nředpokladů předložením:

. r.,jpisu z elidence Rejstříku trestů - písmeno a) a b)

. potvrzení příslušrrého finančního úřadu a 1te vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášeni - písmeno f.;

. potvrzení přislušného oťgánu či instituce písmeno h)

. čestného prohlášeni k pism. c), d), e), g), i), j), k). I)

3.3. Profesní kvalifi kační předpoklady

Profesní kvalilrkační předpoklady dle § 54 zákona splňuje dodavatel předložením:

" 3.3.1 výpisu z obchodního rejsťíku, pokud je v něm zapsán či výpis zjiné obdobné
evidence pokudje v ní zapsán

. 3.3-2 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právrrích předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zqméla doklad plokazujicí příslušné
živnostgn§ké oprávnění či licenci

3.4. ELonomické a finanční kyalifikačoí předpolJady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona splňuje dodavatel
piedloženim:

3.4.1 poji§tné smlouly, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem a zaměstnanci dodavatele ťetí osobě či zadavateli při výkonu své podnikatelské
činnosti,

Minimálrrí pojistná částka je požadovlína ve výši 5 milionů Kč. Spoluúčast uchazeče
maximálně ve výši 1 % z pojistného plnění,

Dodavatel předloží plostou kopii této pojistné smlouvy, případně předloží doklad prokazující
závazek pojišťovny pojistit uchazeče na odpovědnost za škody způsobené uchazeěem ťetí
osobě v daném obsahu a rozsahu v připadě, že futo veřejnou zakiizku získá,

3.4.2 údaje o celkoyém obřatu dodavatele zjištěné podle zvláštních právních předpisů (zák.

č.563/1991 Sb.) dosaženém v posledních 3 účetnich obdobích,

Minirnální ceikový roční obrat v kťdém z poslednich 3 účetních obdobích čini
minimálně 5 miiionů Kč.

Požadované informace budou předloženy formou čestného plohlášení.

3,5. T€chnické kvaliíikačíi předpoklady

Techlické kvaliflkační předpoklady dle § 56 zákona splňuje dodavatel předloženim:

3.5.1. seznamu qýznamných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 let€ch

s uvedenímjejich rozsahu a doby plnění

Přilohou tolroto semamu musí blt:

- osvědčení vydané či podepsané veiejným zadavate]em, pokud bylo zboží
dodáno veřejnému zadavateli,



- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboži dodáno jiné osobě než
veiejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášeni dodavatele, pokud bylo zboží dodano jiné osobě než
veřejíému Zadavateli a neni_li současně možné osvědčení od této osoby ziskat
z důvodů spočivajících najejí stianě

v seznarnu význarnných dodávek dodavatel uvede, že realizoval v posledních 3 letech
min. 3 dodávky, jejímž piedmětem byla dodávka regáIového a skladového lybavení
v ho&lotě minimálně 2,5 mil. Kě bez DPH,

Požadované infomace budou předloženy fomou čestného prohlášení, osvědčení bude
předloženo v piosté kopii,

3.5,2. předložením ceťifikátu systému říZeni jakosti Ťady Iso 9001, vydaným podie českých
techaických norem akeditovanou osobou, nebo předložením rc\Ťlocarrného certifikátu
vydaného podle českých technických norem, akeditovanou osobou v členském státě
Evropské uni€, a to na obor,ježje piedmětem této veřejné zakázky,

4, PoZADAVKY NA JEDNoTNY 7-PI]soB

Nabídka uchazeče musí b:ýt ve váahu k nabídkové ceně 4racována tak, že se jední o
celkovou cenu za kompletní splněni veřejné zŇázky, kteíá je cenou ma,rimá]d, nej\,^ýše

přípustnou žvaznou a překloěitelnou pouze v případě zlíkonné změny sazby DPH, Uchazeč
je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za kompletni splnění veřejné zaká*y m
základě předložené zadávací dokumentace.

Pro zpracování nabídkové ceny obdrží uchazeč ťkesovou a technickou specifikaci zakázky
v digitální podobě (viz příloha č. 3 ZD). Uchazeé je povinen odevzdat cenovou nabídku
zpracovanou ve formě oceněného výkazu prvků (viz. přiloha č.3 ZD), kte.ý bude vložen do
nabídky v tištěné i digitální podobě. Dokument bude podepsán osobou oprár.rtěnou jménem
či zalchazeče.

Jakékoliv zásahy uchazečů do zadavatelem předloženého výkazu prvků jsou nepŤípustné!
(Není dovoleno například ani 7lĎér'it zadaný náZev, přgjmenovávat nebo přečislovávat
jednotlivé položky a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět, měnit
fomát a strukturu výkazu prvků).

Nabídková cena bude uvedena v členění:

Nabídková cena celkem bez DPH

DPIJ Q0 o/o)

Nabídková cena celk€m vč. DPH

Nabídková cena bude zpťacována v §ouladu § obchodnimi podmínkami, které jsou součástí
tohoto zadání.



4.2. záIoh!

Zadavatel nebude posk},tovat zálohy

4.3. Platební podEínk:},

Přesné lymezení platebDích podmínek je obsaženo v obchodnich podminkách, ktelé jsou
§oučástí tohoto zadání (liz ě1.6 ZD).

Všechly daňové doklady vystavené zhotovitelem za období květen až ěeflen 2012 íDají
jednotný temín splatnosti 31, srpna 2012. Daňové doklady vystavené po tomto temínu jsou
§platné ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dnejeho doručení objedíateli.

Faktura musí obsáovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z pňdané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zÁkona č. 5I3l|991 Sb,, obchodního zákoníku,
ve znění pozdějšich předpisů,

5. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakáZky je nejnřší nabídková cena,

Způsob hodnoceníl

Hodnocení nabídek bud€ plovedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak,
že bude sestaveno pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše
nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je ta, kteú rlabízi nejnižší nabídkovou cenu.
Rozhodujícíj€ výše nabídkové ceny bez DPH,

6. oBcItoDNi PoDMÍNKY
Zálazný obsah obchodních je uveden v návrhu smlouly o dilo, která je přilohou č, 2 této
zadávací dokumentace.

S ohledem na požadavek zachování právni jistoty, žádá zadaýaíel ichazeče, aby závazlý
projev vůle uchazeče být vázán návrhem smlouly o dílo byl vyjádřen podpisem oprávněné
osobyjednat jménem či za uchazeče přímo na listině omačenéjako návrh smloulry o díIo,

7. OBSAH A FORMA NÁBÍDKY UCHAZEČE

7.1. Obsáh nabídky

1) KIycí li§t nabídky (příloha č. l ZD)

2) Prokázání splnění základnich kvalifikačních předpokladů

3) Prokázáni splnění profesních kvaliíikačních předpokladů

4) Prokázání splněni ekonomických a íinančnich kvalifikačních předpokladů

5) Plokázání splnění techických kvalifikačnich předpokladů

6) Návrh smlouvy o dí1o (pŤíloha č.2 ZD)

7) Oceněný výkaz prvků vč, technické speciíikace (příloha č, 3 ZD)



Nabídlia a veškelé ostatni údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále a jedné kopii, Provedení nabídky bude jasně a zřetelně označena na titulní
stianě přislušného provedeni nápisem ,,oRIGINÁL" nebo 'KoPIE" a budou vložena dojedné
společné obálky nabidky- Nabídka bude podepsána na kycím listě osobou oplávíěnou jednat
jménem či za uchazeče,

?,2. Podáni nabídkJ-

Nabídka bude podána písemně vjedné uzavřené obálce označené íázvem zakázky ,,Regálové
vybavení depozitářů knihovny NTM" - NEoTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adlesa, na
í\iž je ínožĎé zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona, obáka bude na uzavření
opatřena razítky uchMeče, piípadně podpisy.

7.3. Doporučené zabezpečetrí nabídky

Nabídka bude zabezpečela proti manipulaci s jednotlivlými listy např. provázaním nabídky
provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo možno žádný
list volně vyjmout, Uchazeč očísluje všechny jednotlivé listy nabídky pořadovými čísly
vzestupnou nepierušenou číselnou řadou vždy v pravém dolním rohu li§tu,

7.4. Doporučené členění nabíd1,1

Nabidka bude členěna do samostatných části dle obsahu oddělených napi. samostatnými listy
s názvy jednotlivých kapitol obsahu,

8. osTATNi PoDMiNxy zaoÁNÍ

{i.l. změna podmínek zadávací dokumentac€

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úplalu podmínek stanovených zadávací
dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace ie zadavate] povinen omámit všem

uchMečům o zakázku, kteří si 1TZvedIi zadávací dokumentaci. Změna musí být plovedena
písemnou formotr, postupem a v časových .elacích dle zákona,

8,2, Variintní řešení a zrušení zatlíyacího řízeuí.

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. zadayalel zruší zadáýací řízení, pokud nastanou

skutečnosti uvedené v ust, § 84 zákona,

8.3. Pťohlídka mí§ta plnění

Plohlídka místa plnění se uskuteční dne 2. únola 2012 Sraz účastníků je v 10:00 hodin před

hlavní budovou NTM, před vstupem do služební vrátnice.
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8,4. Dodatečné infořmace k zadávací dokumentaci

Žádosti o dodatečné informace a jejich posk},tnutí se řídi ustanovenim zákona, Adresa pro

uTzááani Ooau,"ený"tl informací 
-ji 

STIS stavební a inženýrská společnost, s,r,o,, kena

ío.tutkoua. Národ;í třída 10, 110 00 Praha 1, tel.: 22495144,7, email: seketarial@§tis.cz,

vosiatkova@stis,cZ.

Žádost o dodateěné informace musí blt písemná.

8.5.].Žádávácilhůta
Zadávací lhůtu zadavatel stanovuje do 30. ěerula2012,

8;6,'Lbůtá pŤo úodáni.nat idek

Každý uchMeě v otevřeném řízení může podat pouze 1 nabídku Lhůta pro podáni nabídek

tonoi an" s. biezna 2072 Y 9.00 hod. Ňabídk' je možno podávat osobně do seketariátu

Ňarodního technického muzea, Ko§telní 42, 170 ?8 Praha 7 a to v pracovních drrech od 08:00

- 11:00 a 13:00 - 15100 hod, a v poslední den lhůty od 08:00 do 09:00 hod,

Uchazeěi mohou podat nabídky rol,něž doporučenou poštou na adlesu zadavatele Nfuodní

tecImické muzeum, rostelní 42, 170 78 Praha 7, ato tak, aby byly doručeny s"března 2012

do 9.00 hod.

i.z. i\iiisto a <lóta otryíráni obáték s ň$ídkani

otevííání obálek se u§kuteění dne 5. břeala 2012 ý9,30 hod, v búdově Nfuodního

technického muz€a, Ko ste]ín 42,Píaha 1 ý za§edací místnosti,

osoby, které jsou oprávněny b;ýt přítomny při otevííání nabidek _j§ou_osoby, 
o nicM tak

stanovi zadavátel a vZdy jeden zástupce uchaieče, který podal nabídku, Zástupci uchazečů se

prok,izí plrro., .o"i uysiavenou oprávněnou osobou uchazeče a prukMem totožnosti,

V PrMe dne| 12.1edna 2012

Podpis zadavatele

Bc.Karel Ksandr - generální ředitel
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