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                                                                                                                                         V Praze dne 6. 4. 2010 

Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce 

 
Národní knihovna ČR, podle zákona č. 219/2000 Sb. příslušná hospodařit se svěřeným nemovitým 

majetkem jako s majetkem státu vás v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Vás oslovuje k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) 

„Pojištění elektronických zařízení“ ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ale v souladu se zásadami § 6 tohoto zákona.  

 

Předmětem VZ je pojištění elektronických zařízení Národní knihovny ČR dle seznamu věcí v příloze 

v tomto rozsahu: 

a) pojištění nebezpečí poničením, zničením či ztrátou pojistné věci z důvodu jakékoliv nečekané 

nahodilé událostí včetně živelních,  

b) pojištění škod vzniklých krádeží vloupáním nebo loupeží. 

 

Předpokládaná doba plnění zakázky: 1 rok s možností obnovy pojištění aktualizovaného seznamu 

věcí. 

 

Hodnotícím kritériem bude výše celkové cenové nabídky bez DPH v Kč s přihlédnutím k výši 

spoluúčasti. 

 

Požadované náležitosti nabídky: 

- identifikační údaje zájemce,  

- platný výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů, 

- kopie příslušného oprávnění k podnikání pro celý rozsah uvedeného předmětu plnění, 

- návrh smlouvy o pojištění včetně stanovení výše spoluúčasti ve smlouvě (pro jednotlivé položky 

seznamu věcí, případně souhrnně),  

Nabídka musí být podána v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem VZ a slovem 

„neotvírat“, opatřené zpáteční adresou zájemce a doručena na adresu:  

Národní knihovna ČR, odb. IT, Klementinum 190, 110 00  Praha 1 

nebo přímo do podatelny zadavatele v pracovních dnech od 10,00 do 15,00 hod. 

 

Lhůta pro podání nabídek je do 19. 4. 2010 včetně. Později doručené nabídky nebudou zadavatelem 

převzaty ani hodnoceny. Zájemce je svou nabídkou vázán do 31. 5. 2010. 

 

S pozdravem    

                                                                  Mgr. Pavel Hazuka 

                                                                                                      generální ředitel  

                                                                  Národní knihovny České republiky 

Příloha:  -  Seznam zařízení k pojištění 

 


