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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na paragrafy 

uvedeného zákona jsou uváděny pouze za účelem jednoznačnosti požadavků zadavatele zde 

dále vymezených. 

 

Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy a 

podstavce sv. Jana Nepomuckého, Karlův most, 

Praha 1, Malá Strana 

Identifikace údaje zadavatele:  

Název zadavatele:    Galerie hlavního města Prahy 

Se sídlem:     Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 

IČ:      00064416 

DIČ:     CZ000664416 

 

Osoba oprávněná za 

zadavatele jednat:    PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka 

 

Kontaktní osoba zadavatele:   Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. 

     e-mail: marie.foltynova@ghmp.cz 

     mob.:   +420 725 421 806 
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I. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:    Galerie hlavního města Prahy 

Se sídlem:  Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 – Staré 

Město 

Korespondenční adresa:  Revoluční 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

IČ:      00064416 

DIČ:     CZ000664416 

Osoba oprávněná za 

zadavatele jednat:    PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka 

 

Kontaktní osoba zadavatele:   Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., kurátorka veřejné plastiky 

     e-mail: marie.foltynova@ghmp.cz 

     mob.:   +420 725 421 806 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

1. Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu (malé hodnoty) na služby. Tato zadávací dokumentace 

obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídek. 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

a) Obecné vymezení předmětu zakázky 

Název, identifikace a lokace: 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Praha 1 – Malá Strana 

Karlův most 

Rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 11730/1-15 

 

Předmětem zakázky je rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy a podstavce sv. 

Jana Nepomuckého, Karlův most, Praha 1, Malá Strana. 

 

Komplexní práce budou zahrnovat: 

Dokumentační přípravu, konzervační zásah, rekonstrukční zásah a restaurování, závěrečná 

preventivní ošetření a závěrečnou restaurátorskou zprávu. 
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b) Podrobné vymezení předmětu zakázky 

Dokumentační příprava 

1. Dokumentační příprava - podrobná fotodokumentace před zahájením prací, stanovení 

harmonogramu prací. 

2. Doplnění předběžného restaurátorského průzkumu a provedení potřebných 

laboratorních analýz, včetně vyhodnocení: bude proveden doplňující restaurátorský 

průzkum a míry zasolení. 

Restaurátorský zásah na kamenném podstavci 

1. Čištění suchou cestou: základní mechanické očištění od hrubých a volných nečistot 

2. V případě, že podrobný restaurátorský průzkum odhalí zvýšenou koncentraci solí, 

proběhne odsolování pomocí zábalů 

3. Mokré čištění: demineralizovanou vodou případně horkou parou 

4. Ošetření povrchu biocidním přípravkem 

5. Odstranění nasprejovaného nápisu nad reliéfem bude provedeno rozpouštědlem 

6. Revize druhotných tmelů 

7. Zeslabení tmavé krusty; metoda bude vybrána na základě zkoušek 

8. Tvarové doplňky 

9. Aplikace konsolidantu na bázi kyseliny křemičité 

10. Barevná zcelující retuš nově doplňkových partií  

Restaurátorský zásah na bronzové soše 

1. Zeslabení vrstvy porézní patiny bronzovými kartáči 

2. Redukce tmavých ploch bronzovými kartáči a špachtlemi 

3. Konzervace očištěného povrchu roztokem včelího vosku a benzínu ve dvou vrstvách, 

vždy se zaleštěním 

4. Rekonstrukce zlacení 

Závěrečná restaurátorská zpráva 

Zadavatel netrvá na přesném použití materiálů a prostředků navržených v předběžném 

restaurátorském průzkumu. Podmínkou zadavatele je předložení soupisu materiálů a 

technologických postupů po provedení podrobného restaurátorského průzkumu a 

laboratorních analýz, pokud se budou lišit od předběžného restaurátorského záměru 

uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Výsledky průzkumu a návrh použitých 

materiálů a technologických postupů budou před zahájením restaurování konzultovány se 

zadavatelem a zástupci památkové péče.  

Práce (dílo) budou realizovány v souladu s navrženým postupem a s dozorem orgánů státní 

památkové péče, NPÚ a OPP MHMP. Při vyhodnocení nových zjištění v průběhu práce dojde 

k případnému upřesnění postupu. 
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c) činnosti zahrnuté a související s plněním předmětu veřejné zakázky 

Klasifikace dle CPV:  

92312230-2 – Služby poskytované sochaři  

– povolení k restaurování nepolychromovaných děl z kovu  

– povolení k restaurování nepolychromovaných děl sochařských uměleckých děl z 

kamene 

92311000-4 – Umělecká díla  

Po celou dobu zhotovování díla bude průběžně vypracovávána dokumentace, která bude 

součástí závěrečné restaurátorské zprávy, jež je součástí plnění předmětu této zakázky. V této 

dokumentaci bude podrobná fotografická dokumentace ze všech etap prací na díle  a budou 

v ní uvedeny všechny restaurátorské zprávy, výsledky případných dalších laboratorních 

i fyzikálních měření originálu. Tato zpráva bude zpracována v pěti vyhotoveních, a to třech 

tištěných a dvou v digitální podobě. Dodavatel souhlasí s užitím restaurátorské zprávy pro 

prezentační a jiné účely zadavatele ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn požadovat po vybraném dodavateli 

doplnění návrhu zprávy spolu s pokyny k jejímu dopracování (včetně termínu zpracování) a 

vybraný dodavatel je tímto požadavkem a pokyny zadavatele vázán. 

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky je vybraný dodavatel povinen zajistit veškeré 

činnosti související s plněním předmětu zakázky. Veškeré tyto související činnosti je dodavatel 

povinen zohlednit a zahrnout v nabídkové ceně dodavatele. K těmto činnostem patří mimo 

jiné: 

- zajištění veškerých bezpečnostních opatření k ochraně osob a životního prostředí v okolí 

místa plnění, dodavatel je povinen zajistit ochranu osob podílejících se na plnění zakázky, 

a to v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržení předpisů 

upravujících ochranu životního prostředí;  

- zajištění mobilního a uzavíratelného ohrazení k zamezení přístupu nepovolaných osob na 

lešení nebo přímo na sousoší; 

- ostatní související práce a subdodávky potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky 

podle zpracovaného technologického postupu a restaurátorského záměru, dle platné 

legislativy; 

- zajištění průběžného úklidu ploch na místě plnění zakázky a v jeho okolí, zajištění 

průběžného odvozu odpadů a věcí použitých k plnění zakázky, to vše tak, aby místo 

plnění a okolní plochy zůstaly po dokončení plnění zakázky v původním stavu; 

- zajištění čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd 

na místo plnění zakázky; 

- zajištění veškeré techniky a vybavení potřebné pro plnění zakázky a zároveň zajištění 

souvisejících prací a případných subdodávek potřebných ke kompletní realizaci zakázky. 
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Postup prací bude průběžně konzultován se zadavatelem a orgány památkové péče a 

průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací v závislosti především na klimatických 

podmínkách. Tyto kontrolní dny svolávané zadavatelem budou probíhat dle potřeby během 

realizace zakázky. Případné změny restaurátorského záměru a navrhovaného postupu 

restaurování jsou podmíněny předchozím souhlasem zástupců zadavatele a odboru 

památkové péče MHMP.  

III. Místo plnění zakázky 

Místo plnění veřejné zakázky se nachází na soše a podstavci sv. Jana Nepomuckého na 

Karlově mostě. 

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 800.000,- Kč bez DPH. 

V. Doba plnění zakázky 

Doba plnění je stanovena na dobu určitou 12 měsíců. Smlouva o dílo bude uzavřena bez 

zbytečného odkladu po výběru dodavatele. Zahájení prací bude následovat v souladu se 

smlouvou o dílo. Předběžný termín zahájení prací je srpen 2022, předběžný termín ukončení 

prací je srpen 2023. Prodloužení doby plnění zakázky je možné v odůvodněném případě či na 

základě dodatečných požadavků památkové péče po provedeném podrobnějším průzkumu, a 

to písemnou dohodou mezi zadavatelem a dodavatelem.  

Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vybraným dodavatelem časový a finanční 

harmonogram prací upřesnit v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky. 

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Kvalifikovaným dodavatelem je ten, který prokáže základní způsobilost dle § 74 ZVZ způsobem 

dle § 75 ZVZ, profesní způsobilost podle § 77 ZVZ a splní kritéria technické kvalifikace podle 

§ 79 odst. 2 písm. b) ZVZ. 

a) Prokázání základní způsobilosti 

Dodavatel musí v souladu s ust. § 74 odst. 1 ZVZ splňovat podmínky základní 

způsobilosti. Způsobilý přitom není dodavatel, který: 

1) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
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2) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

3) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

4) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

5) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 1) splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle bodu 1) splňovat  

a) tato právnická osoba 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Dodavatel prokazuje dle § 75 ZVZ splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 1, 

b) písemného čestného prohlášení k bodu 2, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 3, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 4, 

e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 

v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 5. 

b) Prokázání profesní způsobilosti 

Dodavatel je povinen v souladu s § 77 ZVZ prokázat splnění profesní způsobilosti a předložit 

k tomu:  

1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán či pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje, 

2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

3) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, přičemž pro tuto zakázku musí 

dodavatel předložit platné povolení Ministerstva kultury ČR (MKČR) dle § 14b odst. 

2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), k restaurování v oboru restaurování kovu a kamene dle 
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třídníku specializací přílohy č. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 2 b - Nepolychromovaná 

sochařská umělecká díla z kovu a kamene (požadovaný minimální rozsah oprávnění), 

případně rovnocenný doklad osvědčující odbornou způsobilost ve shodném rozsahu 

vydaný v rámci EU. 

Pokud byla odborná způsobilost získána před vydáním třídníku specializací, postačí 

doklad osvědčující odbornou způsobilost ve shodném rozsahu nebo rovnocenný 

doklad vydaný v rámci EU v rozsahu tří osob majících tato oprávnění. V takovém 

případě je vyžadován doklad o absolvování vysokoškolského studia v oboru 

restaurování uměleckých památek z kamene a kovu. 

Pokud bude dodavatel dle § 83 ZVZ prokazovat profesní způsobilost prostřednictvím 

poddodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci dodavatele), musí 

dodavatel předložit mimo příslušné oprávnění rovněž písemný závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, 

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Dodavatel je povinen mít k dispozici všechny shora uvedené doklady, resp. splňovat tyto 

podmínky, po celou dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu plnění veřejné zakázky). 

c) Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje a dodavatel je povinen v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZVZ prokázat 

splnění těchto kritérií technické kvalifikace a předložit k tomu: 

seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 

letech s uvedením názvu zakázky, ceny zakázky, identifikace objednatele a doby 

poskytnutí. Za obdobné zakázky se v tomto případě považuje restaurování 

sochařských uměleckých děl z kamene, které jsou kulturními památkami. V seznamu 

bude uveden název a popis předmětu zakázky, její cena, doba plnění a název a kontakt 

na objednatele. Toto kritérium splní dodavatel, který doloží výše uvedeným způsobem 

alespoň dvě obdobné zakázky s cenou každé z nich min. 200.000,- Kč bez DPH za 

restaurátorské práce na sochařských uměleckých dílech z kamene, které jsou 

kulturními památkami nebo jednu s finančním objemem přesahujícím 500.000,- Kč 

bez DPH, za restaurátorské práce na sochařských uměleckých dílech z kamen, které 

jsou kulturními památkami, doplněnou o dvě menší zakázky podobného charakteru. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu 

nebo uvede neúplné či nepravdivé informace z účasti v tomto zadávacím řízení vyloučit. 

d) Společná ustanovení k prokázání kvalifikačních předpokladů 

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy v souladu s ust. 

§ 45 ZVZ v prostých kopiích. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá předložení originálů 
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nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V takovém případě je povinen 

dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. § 122 ZVZ, tyto doklady předložit. 

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

V případě, že dodavatel nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné 

či nepravdivé informace, je zadavatel oprávněn jej z výběrového řízení vyloučit. 

VII. Zpracování nabídkové ceny 

Předpokládaná hodnota předmětu zakázky činí 800.000,- Kč bez DPH.  

 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 

zakázky. Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena tedy 

musí zahrnovat veškeré případné náklady na nájem, stavbu a demontáž lešení a transporty 

i veškeré další náklady dodavatelů včetně laboratorních průzkumů apod. 

Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu restaurátorských a 

stavebních prací dle předlohy nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 6 této ZD.  

Dodavatel uvede výši nabídkové ceny taktéž na Titulním listu nabídky (vzor Titulního listu 

nabídky je v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (předloha 

návrhu smlouvy o dílo je v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace). 

Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených zadavatelem. 

Pokud dojde na základě rozhodnutí orgánů památkové péče ke změně obsahu a rozsahu díla, 

bude tato skutečnost řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.  

VIII. Platební podmínky 

Platební podmínky jsou vymezeny v rámci závazného textu návrhu smlouvy o dílo, která tvoří 

přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 

Splatnost faktur činí 30 dní. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 

vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 
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IX. Obchodní podmínky 

Dodavatel jako součást nabídky předloží Návrh smlouvy o dílo, jehož závazný text je uveden 

v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 

Dodavatel doplní návrh smlouvy o své identifikační údaje, nabídkovou cenu a případně další 

údaje určené k doplnění. Dodavatel přiloží ke své nabídce podepsaný a řádně doplněný návrh 

smlouvy. Smlouva musí být řádně podepsána v souladu se způsobem jednání jménem 

dodavatele či zastoupení dodavatele. Návrh smlouvy nesmí být dodavatelem žádným 

způsobem měněn ani doplňován nad rámec údajů určených zadavatelem k doplnění. 

V případě, že dodavatel předloží neúplný, nepodepsaný nebo jinak pozměněný návrh 

smlouvy, má se za to, že dodavatel nesplnil podmínky zadávacího řízení a zadavatel jej ze 

zadávacího řízení vyloučí. V případě nejasností v obsahu návrhu smlouvy o dílo má dodavatel 

možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek stanovené ve čl. 

XIII této zadávací dokumentace.  

X. Způsob hodnocení nabídek 

Všechny nabídky řádně doručené ve lhůtě pro podání nabídek, které budou odpovídat 

zadávacím podmínkám, budou posouzeny a hodnoceny hodnotící komisí. 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího 

poměru nabídkové ceny a kvality. 

V rámci kritéria budou hodnoceny zkušenosti s restaurátorskými pracemi na kulturních 

památkách (figurální sochařská díla z  bronzu, sochařsky zpracované prvky architektury na 

rozsahem obdobných zakázkách) podle předloženého seznamu restaurátorských prací 

provedených dodavatelem za celou dobu jeho praxe.  

XI. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

XII. Lhůta, místo a způsob podání a zpracování nabídek 

Nabídky musí být zadavateli doručeny do pátku 15. 8. 2022 do 16 hodin.  

Místem pro podávání nabídek v písemné podobě je kancelář ředitelství Galerie hlavního města 

Prahy, Revoluční 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město. 

Nabídky je možno podávat osobně v pondělí až pátek od 09:00 do 16:00 hod., nebo zaslat na 

tuto adresu zadavatele tak, aby nabídka byla na tuto adresu doručena nejpozději do konce 

lhůty pro podávání nabídek. Později doručené nabídky se otevírají a nelze k nim přihlížet. 
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Písemné nabídky budou zadavateli doručeny v jedné uzavřené obálce s čitelným nápisem 

„NEOTEVÍRAT – Rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy a podstavce sv. Jana 

Nepomuckého, Karlův most, Praha 1 – Malá Strana“. 

Na obálce musí být rovněž uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení 

o pozdním doručení nabídky. 

Nabídka musí být datována a Titulní list nabídky musí být podepsán dodavatelem, resp. 

osobou oprávněnou k zastupování dodavatele v souladu se způsobem podepisování za 

společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, 

v takovém případě doloží dodavatel v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. 

Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 

uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 

fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li 

na této adrese doporučená zásilka dodavatelem převzata, bude přesto považována za 

doručenou. 

 

Doporučený způsob členění nabídky: 

A. Titulní list nabídky, označení veřejné zakázky, identifikační údaje o dodavateli, 

celková nabídková cena, prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací 

lhůty 

B. Doklady prokazující splnění kvalifikace 

1. Splnění základní způsobilosti – čestné prohlášení 

2. Splnění profesní způsobilosti – prosté kopie 

3. Splnění technické kvalifikace – seznam obdobných zakázek za poslední 3 roky 

dle odst. VI c) 

4. Doklady identifikace dodavatele  

C. Seznam prací na památkově chráněných objektech a sochařských kulturních 

památkách, provedených dodavatelem za celou dobu jeho praxe 

D. Seznam poddodavatelů 

E. Podepsaný návrh smlouvy o dílo 

F. Položkový rozpočet „Rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy a podstavce 

sv. Jana Nepomuckého, Karlův most, Praha 1, Malá Strana“ 

 

XIII. Zadávací lhůta 

 

Zadávací lhůta je stanovena v délce 1 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek. 

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci z výběrového řízení nesmí 
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z výběrového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání 

nabídek.  

 

XIV.    Další podmínky výběrového řízení k zakázce 

 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 

podmínky zadání zakázky. Veškeré případné změny doplnění či upřesnění budou zaslány 

vyzvaným dodavatelům e-mailem. 

b) Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky, které musí být spolu s další 

dokumentací o zadání zakázky archivovány, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. 

c)   Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit z důvodů uvedených v ust. § 127 ZVZ. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce. 

e)  Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 

f) Zadavatel upozorňuje, že podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo je sjednání a doložení 

pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností a škodám způsobeným třetím osobám 

ve výši alespoň 1.000.000,- Kč.  

 

V Praze dne 26. 7. 2022 

 

 

 

 

PhDr. Magdalena Juříková 

ředitelka Galerie hlavního města Prahy  
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