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Č.j. ABS 229912015 R
Sp. zn. ABS-S 213612015 R

V Praze dne 17. března 2015

Počet listů: 1
Pií.lohy: 1/1

Vážený pan

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., • sdělení Archivu

Dne 5. března 2015 zaevidoval Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") Vaši
žádost o informace dle zákona č . 106/1999 Sb., jejímž předmětem byla příloha ke smlouvě ze
dne 10. června 2014, kterou Archiv uzavřel s firmou Roman Richtera - Lama.

Na základě výše uvedeného Vám tímto sdělujeme následující:

1. Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. června 2014 a vedenou ve spisové službě pod
číslem PID: MABSPOOOSQLZ a uzavřenou s dodavatelem Roman Richtera - Lama,
Vlastina 848/38, Praha 6, IČ: 15279201 (dále jen "Smlouva")

Požadovaná příloha, kterou Vám v kopii zasíláme v příloze, je nedílnou součástí

smlouvy s firmou Roman Richtera - Lama a dle smlouvy ji tvoří cenová nabídka veřejné

zakázky (tj. příloha č . 6 veřejné zakázky). Smlouva byla uzavřena z důvodu malování
nebytových prostor v objektu Archivu na Branickém náměstí, kdy bylo osloveno 19 náhodně

vybraných firem z Prahy a středních Čech. Z toho 5 oslovených firem mělo zájem o prohlídku
objektu . Tři firmy pak podaly nabídky, které bylo možné hodnotit. Vítězně vyšla nabídka
právě firmy Roman Richtera - Lama.

2. Z jakého důvodu jsou na stránkách www.tendermarket.cz zveřejňovány smlouvy
veřejných zakázek bez příloh, které jsou součástí těchto smluv.

Archiv uvedené pochybení zjistil až na základě Vaší žádosti , čímž si Vám dovolujeme
poděkovat za upozornění a ujišťujeme Vás, že Archiv učiní opatření, aby k podobným
pochybením v budoucnu již nedocházelo .

S pozdravem

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředitelka Archivu
podepsáno elektron icky



Pří loha č. 6

Předmětem veřejné zakázky je malování kanceláří, chodby a sociálních zařízení ve 3. a 4. nadzemním
pod laží v budově Archivu na Branickém náměstí včetně potřebných prací před malováním.

Jedná se o celkovou výměru 5 332 m2

Požadujeme - vše v plné výměře:

zakrytí nábytku
škrábání a rozmývání, drobné opravy a sádrování
penet race, stě rku a brou šení a penetraci po broušení
malování bílou barvou
hrubý úklid

Cena za Cena za

cena za 1m2 celkovou celkovou

v Kč bez DPH výměru v Kč výměru v Kč

bez DPH včetně DPH

Malován í včetně barvy 21f,·.... 1J-'":t tióR, ,/ 4fT ferit "'I
Škrábání st arého nátěru .fI-; ." ~3 ql tr, .'" t'f 't}.l), GV

Penetrace 2x ti.{' -f/..f- 16f, /' I f y- fttl í 2f
hrubý úklid

.I~ OO(},
./

11 jhO,
,/

(cenu zapsat do sl. 2 a 3 jako celkovou cenu)

Cena za max Cena za max

cena za 1m2 ' 10% z celkové 10% z celkové

v Kč bez DPH výměry v Kč výměry v Kč

bez DPH včetně DPH

Tmelení a drobné op ravy Ir,'- 1.1 >Jo.'- lb 0/-1/ Jo
Stě rka 1jO,.r :711 IOut

,/

1fl 15/J '"

Cena za max Ce na za max
cena za 1m2 2% z celkové 2% z celkové
v Kč bez DPH výměry v Kč výměry v Kč

bez DPH včetně DPH

Izolování skvrn 4), .-- Lt "1-1ťi!O S- (tri, rV-I

CELKEM 4 :316 1í ·t/

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá uchaze č. Bude-Ii v budoucnu
prokázáno, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právním i p ředpisy, nese veškeré takto vzniklé
náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH zůsta ne nezměněna .

Zadavatel není plátce DPH.

předpokládaná doba zahájení veřejné zakázky polovina července 2014
ukončeníakce se předpokládá konec srpna 2014

místem plnění je budova Archivu, Branické náměstí 2, Praha 4
prohlídka místa plnění proběhne dne 19. 5. 2014 v 10.00 hodin v místě plnění zakázky
neúčast uchazeče na prohlídce místa plnění bude důvodem vyřazení jeho nabídky
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