VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE
A SOUČASNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADANÉ DLE
ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATALE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP
MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Obec Rušinov
Rušinov 47, 58301 Chotěboř
IČ: 00268160

Název zakázky:
Výsadba ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov
Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu II kategorie zadaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP.
Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Obec Rušinov
Adresa zadavatele: Rušinov 47, 58301 Chotěboř
IC zadavatele:00268160
Právní statut: Obec
Profil zadavatele: http://www.obecrusinov.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:
Vlastimil Pešek – starosta
Telefonní spojení: 724288418
e-mail: rusinov@seznam.cz
Předmět plnění zakázky:
Realizace výsadby 414 ks ovocných stromů vč. dodávky sazenic na celkem 2070 m.
Sortiment dřevin a přesné rozmístění jednotlivých dřevin řeší výkresy Osazovací plán č. 12, který je
součástí projektové dokumentace.
Vysazeny budou vysokokmenné prosto kořenné ovocné dřeviny. Jde o tradiční české odrůdy hrušní,
jabloní, slivoní a třešní, vhodných pro vysočinské podmínky.
Pod stromy budou vykopány jamky o velikosti 0,1 m3. Všechny stromy budou vysázeny s částečnou
výměnou půdy - na dno výsadbové jamky bude přidána obohacená zemina, aby byly zajištěny lepší
podmínky pro budoucí vývoj dřevin. Výsadbě dřevin předchází její ošetření. Z důvodu vyšší
nadmořské výšky budou všechny vysazené dřeviny ukotveny třemi kůly. Každá dřevina bude také
opatřena chráničkou proti okusu zvěře. Celá výsadba bude vydatně zalita.
Dále viz „PD“ projektová dokumentace
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Výsadba ovocného stromu – vysokokmen prostokořenný
- pracovní činnosti

Ošetření stromu před výsadbou
Vykopání výsadbové jamky
Výsadba prosto kořenného stromu s částečnou výměnou půdy
Instalace krytky
Zatlučení kůlů, instalace příček, uvázání
Zálivka včetně dovozu vody
Výsadba ovocného stromu – vysokokmen prosto kořenný
- materiál

Obohacená zemina
Kůly (cena uvedena za 3 ks vč. příček)
Úvazek
Krytka proti okusu zvěře
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

315 882 Kč

Doba plnění:
Zahájení plnění zakázky nejdříve: 1. 9. 2015
Ukončení plnění zakázky nejpozději: 30. 11. 2015
Místo plnění: katastrální území obce – místní část Rušinov a Vratkov
k.ú.
Rušinov
Rušinov
Rušinov
Rušinov
Rušinov
Vratkov
Vratkov
Vratkov
Vratkov
Vratkov
Vratkov

p.č.
325
326
317
340
339/7
353/1
363
356
349/1
372
353/2

výměra
0,1999
0,2457
0,4999
0,1131
0,3162
1,0621
0,7366
0,223
0,2622
0,8072
0,3455

vlastník
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky.
V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je
neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadávací dokumentace včetně příloh této dokumentace na předmětné výběrové řízení je uchazečům
k dispozici volně ke stažení na profilu zadavatele: http// www.obecrusinov.cz/.
Kompletní zadávací podklady je možné rovněž předat uchazečům na základě jejich písemné nebo
elektronické žádosti osobně oproti potvrzení o převzetí této dokumentace nebo bude zaslána
prostřednictvím České pošty v zákonné lhůtě. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace
zasílejte zadavateli veřejné zakázky. Termín předání zadávací dokumentace je stanoven v zákonné
lhůtě dvou dnů ode dne doručení písemné žádosti o její vydání.
Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1
Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2
Projektová dokumentace – vypracovala: Ing. Petra Tvarůžková
Příloha č. 3
Krycí list nabídky
Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zaslána písemně nebo elektronicky
a musí být doručena na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby tak, aby zadavatel nebo kontaktní
osoba byl schopen zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů nebudou
zadavatelem ani kontaktní osobou vyřízeny.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel nebo kontaktní osoba zašle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
popřípadě související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou doručeny současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána v českém jazyce.

Počet nabídek
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo ve spojení s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a písemně oznámí toto
vyloučení vč. důvodu bezodkladně uchazeči.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Dodavatelé
podávající společnost nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé podávající společnou
nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
Uchazeč musí předložit nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pouze jednu
smlouvu o dílo na realizaci celé veřejné zakázky s jedním uchazečem, který bude vybrán v zadávacím
řízení (generální dodavatel). Zadavatel nepřipouští dílčí plnění nabídky mezi několik dodavatelů.
Vyhotovení a předložení nabídky
Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu nabídky, které mají
zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a minimalizovat pravděpodobnost
chybného vyloučení uchazeče. Pro úplnost zadavatel uvádí, že případné nedodržení níže uvedených
formálních požadavků na formální úpravu nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění
stanovených požadavků.
Nabídka bude zpracována ve 2 vyhotoveních v českém jazyce na papíru formátu A4. Výtisk č. 1
nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 budě obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude
označen jako „Kopie č. 1“.
Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající
číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně
ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, musí však v nabídce být odkaz na jejich počet a název
(např. v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak
zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka bude odevzdána zadavateli v zalepené obálce a opatřená nápisem „NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –Výsadba ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov“.
Smlouva o dílo
Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněný návrh smlouvy o dílo vyhotovený v souladu
s obchodními podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo musí
být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně
zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky uchazeče. Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrh smlouvy o dílo oproti
obchodním podmínkám, vyjma vyplnění identifikačních údajů uchazeče a vyplnění nabídkové ceny.
Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením
návrhu smlouvy o dílo; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku v souladu
s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož
nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel bezodkladně písemně uchazeči oznámí.

Náklady na zpracování nabídky a varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
Zadavatel nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoliv druhu, které uchazeč v souvislosti
s účastí v zadávacím řízení vynaloží (např. s prohlídkou místa plnění, apod.).

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, formou čestného prohlášení.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a)
a b) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, ne starší 90 dní ke dni
podání nabídky, je-li v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní
uchazeč zapsán) a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže v souladu s § 56 odst. 3 zákona:
• Seznamem minimálně 3 služeb podobného charakteru realizovaných
dodavatelem v posledních 5 letech, ve finančním objemu více než 400.000 Kč
bez DPH za jednotlivou službu v seznamu služeb.
• K tomuto seznamu doloží uchazeč alespoň 3 osvědčení od objednatelů těchto
služeb za posledních 5 let, ve finančním objemu více než 400.000 Kč bez
DPH za jednotlivou službu, přičemž osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění prací / služeb včetně údajů o tom, zda byly tyto služby / práce
provedeny řádně a odborně.
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
uchazeče splnit veřejnou zakázku.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v prosté kopii.
Vítězný uchazeč může být vyzván k doplnění všech listin v originále nebo úředně ověřené
kopii ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.
Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další
účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil
předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek.

Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena
Nabídková cena
Nabídková cena je jediným hodnotícím kritériem. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné
provedení veřejné zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková
cena bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací akce a položkovým rozpočtem, který je
její součástí.
Uchazeč je povinen položkový rozpočet překontrolovat. Zjistí-li uchazeč nesoulad mezi položkovým
rozpočtem , projektovou dokumentací akce nebo skutečnostmi zjištěnými při prohlídce místa plnění,
požádá písemně zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že
s jednotlivými položkami uvedenými v rozpočtu akce souhlasí. Cena bude uvedena celou částkou za
kompletní provedení veřejné zakázky v českých Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez

DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v této struktuře do
návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky. Cena bude zpracována v listinné formě.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z
přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,
nepřipouští se ani inflační vlivy.
Obsah nabídkové ceny
Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné
zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené
podmínky a rizika, které mohou vzniknout při realizaci stavby, dopravě nebo uložení hmot.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO
Obchodní podmínky a návrh smlouvy
Uchazeč je povinen zahrnout do návrhu smlouvy příslušné nabízené plnění, na základě kterého
zadavatel provádí hodnocení nabídek.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní
podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také
jen „smlouvy“), která je přílohou této zadávací dokumentace.
Návrh smlouvy o dílo na stavební práce musí být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu smluv oproti obchodním podmínkám,
vyjma:
• uvedení identifikačních údajů uchazeče;
• vyplnění výše nabízené ceny za práce.
Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. Předložení
nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu smluv o
dílo; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku v souladu s ustanovením § 71
odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla
vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel
bezodkladně písemně uchazeči oznámí.
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiložil následující přílohy:
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
 Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (bude předložena k uzavření smlouvy)
 Příloha č. 3 - Časový harmonogram (bude předložen k uzavření smlouvy)
 Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy
nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
Uzavření smlouvy
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
tak, aby smlouva mohla být uzavřena v souladu s § 82 zákona.
Platební podmínky a poskytnutí jistoty
Budoucí zhotovitel předloží zadavateli (objednateli) faktury za období ne kratší než 1 kalendářní měsíc
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek a po jeho

odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je
soupis provedených prací a dodávek.
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek,
prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny
díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.
Zadavatel nevyžaduje poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
Záruka za jakost
Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními
stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
Rozsah záručních podmínek je specifikován v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou této
dokumentace.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona
základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria 100%).
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po
nejvyšší.

ZÁVAZNÁ OSNOVA NABÍDKY
Závazná osnova pro zpracování nabídky
Tento článek upřesňuje požadavky na zpracování nabídky (dále také jen „osnova“). Osnova je
závazná a musí být v nabídce dodržena (podmínky uvedené v této osnově nemusí být přepisovány
do nabídky). Nedodržení osnovy nebude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z
dalšího řízení.

Krycí list nabídky
Základní údaje - identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů
Název veřejné zakázky
Pro uchazeče, který je právnickou osobou:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem či za právnickou osobu (uchazeče - který podává nabídku). V
případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče musí být součástí
nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s
jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a s podpisem statutárního orgánu
uchazeče.
Pro uchazeče, který je fyzickou osobou:
Jméno, příjmení, případně obchodní firma
Rodné číslo nebo datum narození
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za fyzickou osobu (uchazeče
– který podává nabídku) musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie

oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a
s podpisem fyzické osoby (uchazeče).
Další identifikační údaje uchazeče
Adresa (úplná vč. PSČ) uchazeče požadovaná ze strany uchazeče pro doručování písemností ve
věci zadávacího řízení v případě, že se liší od adresy sídla nebo bydliště (u fyzické osoby).
Telefon, fax a e-mail.
Nabídková cena
Nabídková cena bude na krycím listu uvedena uvedena celou částkou za kompletní provedení
veřejné zakázky v českých Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše
DPH a Kč včetně DPH.
Informace a podklady o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně
V souladu s ustanoveními § 51 odst. 4 až 6 zákona. Pokud uchazeč podává nabídku samostatně,
uvede v rámci této kapitoly tuto skutečnost např. textem: samostatná nabídka uchazeče apod.
Podklady k prokázání splnění kvalifikace
Podklady k prokázání kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě požadované v čl. Kvalifikační
kriteria.
Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Návrh smlouvy o dílo
Ve smyslu § 68 odst. 2 zákona, včetně všech příloh požadovaných a v souladu se všemi dalšími
podmínkami ZD.

Ostatní

Zde uchazeč uvede informace související s plněním zakázky, na které nebyl prostor v předchozích
kapitolách a které považuje za nezbytné.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
Podání nabídky nejpozději do:
10. 8 .2015 do 12:00 hod osobně v úřední dny nebo poštou doporučeně na adresu
zadavatele Rušinov 47, 58301 Chotěboř.
Nabídka podána po skončení lhůty nebude zařazena do hodnocení.
Termín otevírání obálek s nabídkami:
12.8.2015 v 17:00 hod v kanceláři zadavatele na adrese : Rušinov 47, 58301 Chotěboř
Kontakt pro možnost podání dotazu:
- viz výše uvedená adresa zadavatele, kontaktní osoba: Vlastimil Pešek

Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou (ve smyslu § 43 zákona), končí dne 31.08.2015.

