
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
 
 
     
 V Praze dne 05.11.2014 
 Č. j.: MF- 72553/2014/9001-1 
 
 
Věc:  Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce zadávané 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

 
Referent: Dana Kovářová, Ing. 
 
 
ID Stavby group s.r.o. 
U Sluncové 666/12a 
180 00 Praha 8 – Karlín 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku: 
 

„Dodatečné stavební práce k VZ Oprava zastřešení garáží MF vč. sadových úprav II“ 
 

1. Informace o předmětu veřejné zakázky  
Předmětem JŘBU jsou dodatečné stavební práce související s VZ na opravu zastřešení 
garáží MF vč. sadových úprav. Zastřešení garáží je řešeno tzv. „zelenou střechou“ jejíž 
údržba je zajišťována závlahovým systémem. Po odkrytí původní skrývky na střeše bylo 
zjištěno, že je nezbytné v rámci opravy izolace provést průzkumné vrty do střešního 
pláště,  stávající závlahový systém demontovat, provést výměnu a vyčištění některých 
prvků závlahového systému a následně jej namontovat zpět. Tyto náklady však nebyly v  
původní veřejné zakázce obsaženy. 
CPV: 
45261410-1 Tepelná izolace střech 
45112713-6 Krajinné úpravy střešních zahrad  

                                                                                        

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
a) Doba plnění: v časové návaznosti stávající vzájemné  smlouvy č. 9/2014 
b)  Místo plnění: Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 9, Praha 1. 

 

3. Splnění kvalifikace 
Vzhledem k tomu, že uchazeč splnil veškeré kvalifikační předpoklady v rámci veřejné 
zakázky Oprava zastřešení garáží MF vč. sadových úprav II k 4. 8. 2014, zadavatel 
nepožaduje předložení dokladů prokazující kvalifikaci. 

 



4.  Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek  
Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny ve smlouvě 
č.  9/2014;  tyto  zůstávají  v platnosti  i  pro  dodatečné  stavební 
práce. K uzavřené smlouvě č. 9/2014 bude zhotoven Dodatek č. 
1.    

 
5. Identifikační údaje zadavatele  

Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo: Letenská 15, 118 010 Praha 1 
IČ/DIČ: 00006947/CZ00006947 
Zastoupený:  Mgr. Jakubem Vašíčkem, ředitelem odboru 13 – Hospodářská správa  
 

6. Místo, den a hodina konání prvního jednání  
Jednání s Mgr. Vašíčkem se uskuteční v kanceláři č. 350/B, Ministerstva financí, 
Letenská 15, Praha 1, dne 18.11.2014 v 10:00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky 
bude projednán v jazyce českém. 
Vzhledem k nezbytnosti řešení požadovaných prací v časovém termínu navazujícím na 
úspěšné dokončení stavebních prací bude toto jednání zároveň jednáním posledním. 

 
7. Obsah, lhůta a místo pro podání nabídky  

Podmínky pro podání nabídky budou dohodnuty v rámci prvního jednání. Součástí 
nabídky musí být rovněž čestné prohlášení dle § 68 odst. 3  zákona. 

 
8.   Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 

9.   Uveřejnění 
Podáním nabídky uchazeč akceptuje, že  podepsaný dodatek ke Smlouvě 9/2014 bude 
v elektronické podobě zveřejněn na profilu zadavatele a na internetových stránkách 
Ministerstva financí ČR.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ………………………….. 
                                                                                         RNDr. Lenka Betincová 
                                                                                        zadavatel 
                                                                                  ředitelka sekce 08 
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