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ÚDAJE O ZADAVATELI

Základní údaje o Zadavateli

Zadavatel:

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje
o.p.s.

právní forma

obecně prospěšná společnost

Sídlo:

Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice

IČO:

27547086

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Doc. Ing. Jaroslavem Pakostou, CSc.

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné
zakázky
Zmocněná osoba:

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

03901475

DIČ:

CZ03901475

Kontaktní osoba

Natálie Macháčková

Tel.:

+420 605 042 137

E-mail:

natalie@iora.cz

Vysvětlení zadávací
dokumentace

Natálie Macháčková

Kontaktní adresa zadavatele
pro veškeré úkony související se
zadávacím řízením

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
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INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1

Účel a předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky dle specifikace uvedené
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu
Pardubického kraje, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.

2.2

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Dodavatel dle požadavků zadavatele dodá výpočetní techniku podrobně specifikovanou v příloze
č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o následující položky:


Notebook (66 ks), přičemž k 6 ks notebooků zadavatel požaduje dodání kancelářského
balíku v min. rozsahu textového editoru, tabulkového editoru a nástroje pro tvorbu
prezentací



PC stolní (160 ks)



Monitor (6 ks)



Multifunkční tiskárna (1 ks)

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští
v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

2.3

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) je:
30200000-1

Počítače

30232120-1

Laserové tiskárny

33195100-4

Monitory

30213300-8

Stolní počítač

30213100-6

Přenosné počítače

48900000-7 -

Různé balíky programů a počítačové systémy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 819 835,- Kč bez DPH.
Tato cena je zároveň cenou maximální, a pokud ji účastníci překročí, bude jejich nabídka ze
zadávacího řízení vyřazena.
Zadavatel stanoví, že s plněním předmětu veřejné zakázky bude započato bezprostředně po
podpisu Smluv, na výzvu zadavatele k zahájení plnění. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
do doby dodání předmětu plnění veřejné zakázky.
Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
kupní smlouvy.
Místa plnění veřejné zakázky jsou podrobně specifikována v rámci čl. III odst. 7 přílohy č. 5 této
zadávací dokumentace (návrh kupní smlouvy).

2.4

Informace o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz
a dále na webových stránkách společnosti http://www.cucupardubice.cz/akce/.
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POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti a rovněž
technické kvalifikace uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Doklady o kvalifikaci předkládají Dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích dle ustanovení § 45
odst. 1 ZZVZ a mohou je nahradit čestným prohlášením v souladu s ustanovením § 53 odst. 4
ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel si
může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Povinnost předložit doklad může Dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
Je-li Zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném
případě oprávněnou osobou statutární orgán Dodavatele, doporučuje Zadavatel, aby přílohou

Nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem
Dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti,
s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,

písemný závazek jiné osoby 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. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s Dodavatelem.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že dle platné právní úpravy musí
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
obsahovat podrobné vymezení tohoto plnění, tj. uvedení konkrétního druhu dodávek,
které budou poddodavatelem prováděny. Zadavatel upozorňuje dodavatele na
skutečnost, že nebude akceptovat vymezení předmětného závazku výhradně
prostřednictvím obecných proklamací.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení §
77 odst. 1 ZZVZ.
-

a. Poddodavatel
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito
známi a uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
b. Společná účast dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob se ustanovení
§ 83 ZZVZ užije obdobně.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů na předmětu plnění veřejné
zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání
nabídek, nahrazuje tento výpis doklad prokazující
a. profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
b. základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.
3) Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
v zadávacím řízení prokázat kvalifikaci.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má
dodavatel sídlo.

3.1 Základní způsobilost
Dodavatel je v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti
předložením prostých kopií dokladů nebo předložením čestného prohlášení, z nichž bude
vyplývat, že Dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Základní způsobilost musí Dodavatel prokázat bez ohledu na část veřejné zakázky, které se jeho
nabídka týká.
Způsobilým je Dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
o je-li Dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu;

je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele;
o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí
pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí
výše uvedenou způsobilost splňovat
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
o je-li Dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejném zdravotním pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči
němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné
situaci dle právního řádu země sídla Dodavatele.
o

b)
c)
d)
e)

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění základní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již
v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv Dodavatele), tedy:
-

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

3.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže Dodavatel, který předloží v souladu s ustanovením § 53
odst. 4 ZZVZ prosté kopie níže uvedených dokladů či je nahradí čestným prohlášením, z něhož
bude vyplývat, že Dodavatel disponuje:
-

-

ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1
ZZVZ,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu
nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. dodavatel disponuje živnostenským oprávněním
pro Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.,
živnostenský zákon.

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují odbornou profesní způsobilost, nemusí
dodavatel výše uvedené doklady předkládat.
Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění profesní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již
v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv Dodavatele), tedy:
-

-

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1
ZZVZ,
oprávněním k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění požadují - oprávnění k podnikání pro Výrobu, obchod a
služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon

3.3 Technická kvalifikace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Dodavatel, který předloží v souladu
s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ čestné prohlášení nebo níže uvedené doklady, z nichž bude
vyplývat, že Dodavatel splňuje minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů
stanovených níže.
Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění technické kvalifikace (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady
požadovat již v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv Dodavatele), tedy:
a) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – Seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich

poskytnutí a identifikace objednatele.
Dodavatel je oprávněn místo Seznamu významných dodávek předložit smlouvu s
objednatelem a doklad o uskutečnění dodávek Dodavatele.
Dodavatel u každé významné zakázky uvedené v seznamu významných dodávek uvede, zda
byly realizovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl Dodavatele (stanovení v %)
na celkovém plnění, či zda byly realizovány Dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením
rozsahu, v jakém se na plnění podílel. Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu lze použít pouze tento podíl na realizované dodávce.
Seznam významných dodávek bude obsahovat kontaktní osobu příslušného objednatele, u
které bude možné realizaci významné služby ověřit, a informaci o tom, že dodávka byla
provedena řádně a včas.
Za významnou dodávku zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:
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3 (tři) významné dodávky počítačové techniky v hodnotě min. 1.500.000,-. Kč
bez DPH za každou takto realizovanou dodávku.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v listinné podobě v souladu
s požadavky Zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZVZZ.
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny samostatnými prázdnými
listy (tzv. oddělovače), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi textu
nabídky a jejími přílohami.
Požadavky Zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost
a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.
Zadavatel sděluje Dodavatelům, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily
elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze
v listinné podobě.

4.1 Členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka Dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným
řazením:

1.

Krycí list nabídky (vzor uvedený v Příloze č. 1 této ZD).

2.

Obsah nabídky.

3.

Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem Dodavatele (resp. statutárními
orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným
s podáním nabídky za Dodavatele, nebo za sdružení.

4.

Seznam poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na realizaci
předmětu veřejné zakázky (Dodavatel může využít vzor v příloze této kvalifikační
dokumentace); v případě, že Dodavatel nehodlá část plnění plnit poddodavatelsky, uvede
tuto skutečnost ve své nabídce.

5.

Písemný závazek poddodavatele či jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm.) d) ZZVZ, pokud je
jejich prostřednictvím prokazována kvalifikace.

6.

Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;

7.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;

8.

Doklady k prokázání technické kvalifikace.

9.

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

10. List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz čl. 6.1 této ZD).

4.2

Forma

Dodavatel předloží Nabídku v jednom originále, Zadavatel doporučuje zpracovat a podat
Nabídku též v jedné kopii (tj. 1 originál a 1 kopie). Součástí Nabídky bude CD s elektronickou
verzí Nabídky.
Originál Nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie
Nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly
uvést v omyl.
Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např.
provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu otiskem razítka.
V případě podání Nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být
tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné
jednotlivé listy při listování Nabídkou bezproblémově obracet.

Všechny listy Originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně obsahu (např. ručně psané). Pro účely
tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li Dodavatel do
Nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní
číselnou řadou, Dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci
nepřerušené číselné řady.
Nabídku podá Dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a
zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:
[Poštovní adresa Dodavatele]
„Název Veřejné zakázky“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!

Adresa pro podání Nabídky

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude Nabídka označena identifikací Dodavatele, pod
ní bude výrazným způsobem uveden název Veřejné zakázky a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED
TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání Nabídek bude obvyklým
způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor).

4.3

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty Nabídky.

4.4

Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky

Dodavatel je oprávněn podat v rámci každé části veřejné zakázky pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný Dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
dle ustanovení § 114 ZZVZ. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno dle
následujících dílčích hodnoticích kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium

Váha

1.

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

85 %

2.

Délka poskytnuté záruky za jakost

15 %

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů
získaných účastníkem u obou dílčích hodnotících kritérií. Na základě takto stanovených výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu.
Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno hodnotící komisí
takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného dílčího
hodnotícího kritéria.
Hodnocení nabídek v rámci obou dílčích hodnotících kritérií bude provedeno bodovací metodou dle
popisu uvedeného níže u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Na základě součtu výsledných bodových
hodnot získaných v jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude stanoveno celkové pořadí nabídek tak,
že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů v součtu za všechna
dílčí hodnotící kritéria. Maximální počet bodů činí 100.
Celkový počet bodů = počet bodů za kritérium celková nabídková cena + počet bodů za kritérium délka
poskytnuté záruky za jakost
V případě rovnosti bodů bude jako úspěšnější hodnocena nabídka účastníka s nižší celkovou nabídkovou
cenou.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě (2) desetinná
místa podle matematických pravidel.

5.1 Dílčí hodnotící kritérium 1. – Nejnižší nabídková cena (váha 85%)
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za realizaci celé
veřejné zakázky v Kč bez DPH, která bude účastníkem doplněna do tabulky uvedené v čl. 6.1 této
zadávací dokumentace.
Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou získá v rámci
hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 85 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů v poměru

nejnižší celkové nabídkové ceně k hodnocené celkové nabídkové ceně podle vzorce:

Nejnižší celková nabídková cena
Počet bodů za kritérium =

85 *
Hodnocená celková nabídková cena

5.2 Délka poskytnuté záruky za jakost
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit délku poskytnuté záruky za jakost. Minimální
zadavatelem požadovaná hodnota délky záruky za jakost činí 24 měsíců, maximální 60 měsíců.
Bude-li nabídka obsahovat hodnotu, která bude nižší než minimální zadavatelem požadovaná délka
záruky za jakost (24 měsíců), bude předmětná nabídka ze zadávacího řízení vyloučena. Bude-li nabídka
obsahovat vyšší hodnotu, než je zadavatelem požadovaná maximální délka záruky za jakost, nebude tato
skutečnost v rámci hodnocení zohledněna, tzn. nabídka, z níž bude vyplývat, že dodavatel nabízí délku
záruky za jakost delší než 60 měsíců, bude hodnocena tak, jako by účastník nabídl záruku za jakost
v délce 60 měsíců.
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice 1 – 100), přičemž nejvyšší počet bodů
obdrží nabídka s nejdelší zárukou za jakost dle níže uvedeného vzorce:
Nabízená délka záruky
100

x

_______

= Výsledný počet bodů

Nejdelší nabízená délka záruky
Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou daného dílčího hodnotícího kritéria, tedy koeficientem 0,15,
a zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Maximální počet bodů, který může být v rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria tímto způsobem dosažen
činí 15 bodů.

6

NABÍDKOVÁ CENA
6.1. Způsob stanovení nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí dodávek, které jsou předmětem této veřejné
zakázky, v souladu s touto zadávací dokumentací a to absolutní částkou v korunách českých

(CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude strukturována v níže
předepsaném členění.
Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých položek musí být zahrnuty veškeré náklady na realizaci
předmětu plnění této veřejné zakázky.
Nabídková cena za provedení předmětné veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy.
Dodavatel je povinen předložit v rámci nabídky níže uvedený, vyplněný, položkový rozpočet:

Nabídková
jednotková
cena (za 1 ks)
Notebook

Nabídková cena za
poptávaný počet ks
bez DPH

DPH (v CZK;
za příslušný
počet ks)

Nabídková
cena za
poptávaný
počet ks včetně
DPH

(60 ks)

Notebook vč. kancelářského
balíku
v min.
rozsahu
textového editoru, tabulkového
editoru a nástroje pro tvorbu
prezentací

(6ks)

PC stolní

(160 ks)

Monitor

(6 ks)

Multifunkční tiskárna

(1 ks)

CELKEM

Bude předmětem
hodnocení (červené
pole nahraďte
nabídkovou cenou)

Účastník je povinen ocenit všechny položky uvedené ve shora uvedeném položkovém rozpočtu.
Žádná z položek nesmí být oceněna nulou.

6.2. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena může být překročena
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové
ceny, a to ve výši odpovídající změně těchto předpisů. Další podmínky pro překročení nabídkové
ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
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7.1

OSTATNÍ INFORMACE
Lhůta, způsob a místo pro podání Nabídky

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese iora legal, advokátní kancelář s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod., nejpozději však do

konce lhůty pro podávání Nabídek (Lhůta).
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 10. 2018 v 10:00 hod.
Dodavatelé mohou podat Nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto
podané Nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené Lhůty.
Za rozhodující pro doručení Nabídky je vždy považován okamžik převzetí Nabídky na výše
uvedené adrese. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí Lhůty, nebudou zařazeny do
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

7.2

Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10 minut po uplynutí lhůty pro podání Nabídek, a to
na adrese: iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly
doručeny zadavateli do konce lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého
účastníka zadávacího řízení na jednu fyzickou osobu.
Zadavatel je oprávněn od zástupců účastníků zadávacího řízení vyžadovat předložení platné plné
moci a výpis z obchodního rejstříku účastníka zadávacího řízení (v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ),
případně obdobnou listinu prokazující složení statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení.
Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, doloží
tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku účastníka zadávacího řízení (případně
obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení) a
předložením občanského průkazu; občanský průkaz předloží i účastník zadávacího řízení fyzická osoba.

7.3

Způsob ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení na Veřejnou zakázku může být ukončeno:
 uzavřením Smlouvy s vítězným Dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,





7.4

uzavřením Smlouvy s Dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k
uzavření Smlouvy s vítězným Dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ),
zrušením zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,
pokud Zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru Dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn Zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany Dodavatelů Zadavateli zaslána písemně,
osobě zmocněné jednat jménem Zadavatele ve věcech týkajících se Veřejné zakázky dle čl. 1
této Zadávací dokumentace a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, odešle či uveřejní
na profilu zadavatele nejpozději ve lhůtě stanovené ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, odešle nebo předá Zadavatel
současně všem Dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

7.5

Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané Nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka v zadávacím řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se shora uvedená
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.

7.6

Další požadavky zadavatele

Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit doklady dle § 103 odst. 1 písm. d) a f)
ZZVZ, tj.:
a) údaje o majetkové struktuře dodavatele
b) v případě společné účasti dodavatelů doklad, z něhož bude patrná společná a
nerozdílná odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku za plnění
veřejné zakázky.

7.7

Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ
v délce trvání 60 dnů.
Počátkem běhu zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246
ZZVZ.

7.8

Ochrana informací

Údaje nebo sdělení, které Dodavatel poskytl Zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je
Dodavatel jako důvěrné označil.
Zadavatel není povinen v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle
ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo
v rozporu s veřejným zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo Dodavatele na
ochranu obchodního tajemství či by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení o veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí
zadávací dokumentace (příloha č. 5 této Zadávací dokumentace). Dodavatel v nabídce předloží
návrh smlouvy v listinné podobě a dále v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD)
ve formátu, který je možno číst a upravovat za pomocí produktů sady MS Office v podobě, která
umožňuje provádění změn textu.
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně
v částech označených takto: [doplní účastník]. Jiná doplnění nebo změny Smlouvy nejsou
přípustná.
Návrh Smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem
nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či
úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky účastníka
zadávacího řízení.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu
s podmínkami stanovenými touto Zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu
smlouvy účastníkem zadávacího řízení.
Účastníci zadávacího řízení nejsou povinni v nabídce přikládat k návrhu smlouvy o dílo její
přílohy, vyjma položkového rozpočtu.
Po podpisu smlouvy budou nedílnou součástí smlouvy o dílo tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího – specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
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PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Vzory Čestného prohlášení
Příloha č. 5 – Text návrhu kupní smlouvy

V Praze dne 19. 9. 2018

Petr
Prášek

Digitálně
podepsal Petr
Prášek
Datum: 2018.09.20
17:42:59 +02'00'
_______________________________
Centrum uznávání a celoživotního učení
Pardubického kraje o.p.s.
Mgr. Petr Prášek, jednatel iora legal, advokátní
kancelář s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Notebook – 66 ks
Úhlopříčka displeje minimálně 15,6“, procesor výkon min. 4600 bodů (dle PassMark - CPU Mark)
(http://www.cpubenchmark.net), velikost operační paměti RAM min. 8 GB (DDR4), displej rozlišení min.
1920 × 1080 px, SSD pevný disk min. 240 GB, grafické výstupy HDMI, Bluetooth, WiFi, USB 3.0 (3.1 gen
1),RJ-45 (LAN), Combo Audio Jack, Win 10 64 bit, CZ klávesnice
PC stolní – 160 ks*
Procesor:
Paměť:
Pevný disk:
Operační systém:
Základní deska:
Zdroj:
PC Skříň:
Mechanika:
Monitor:
Myš
Klávesnice

výkon min. 7000 bodů (dle PassMark - CPU Mark) (http://www.cpubenchmark.net)
min. 8GB DDR4 2400MHz
min. SSD 240GB
WIN 10 64 bit
konektory: USB 3.1, 1x GLAN, 1x VGA, 1x HDMI
80+ Bronze, aktivní PFC, 450W
USB + audio konektory v přední části skříně
DVD vypalovačka
min. 23“, LED LCD, full HD min. 1920x1080, HDMI
optická drátová USB
klasická CZ drátová USB

Monitor - 6 ks
Min - 23“, LED LCD, full HD
Min 1920x1080, HDMI

Multifunkční tiskárna 1 ks –
Laserová tiskárna barevná,
multifunkční,
A4,
tiskárna, skener, kopírka,
min. 27 stran za minutu,
min. 1200x 1200dpi,

LCD,
oboustranný podavač,
duplex,
min. 1GB,
NFC, USB, LAN, WiFi

a) SEZNAM MÍST PLNĚNÍ VČ. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO POČTU ČÁSTI
PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, KTERÉ BUDOU NA NÍŽE UVEDENÁ MÍSTA
PLNĚNÍ DODÁNA

Stolní PC

Notebook

Monitor

Multifunkční
tiskárna

SŠ automobilní Holice

20 ks

----

---

---

SOŠ SOU Třemošnice

20 ks

----

----

----

Integrovaná střední
škola Technická

20 ks

----

----

----

----

20 ks

----

----

20 ks

----

----

----

Základní škola
Pardubice, Bratranců
Veverkových 866

----

20 ks

----

----

Základní škola
Pardubice – Svítkov

20 ks

----

----

----

Základní škola,
Třemošnice

20 ks

----

----

----

Základní škola
Vysoké Mýto

20 ks

----

----

----

Masarykova základní
škola Polička

20 ks

----

----

----

----

20 ks

----

----

Místo dodání

Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště, Polička
Labská SOŠ SOU
Pardubice, s.r.o.

Základní škola a
Praktická škola Svítání,
o.p.s.

Křičkova 417,
Pardubice 53009

----

6 ks +
kancelářský
balík 6 ks

6 ks

1 ks

PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
NABÍDKA PODANÁ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ICT pro rozvoj gramotností“
Zadavatel
Název

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s.

Sídlo
IČO

Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice
27547086

účastník1
Název
Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma dodavatele
/ spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ
Forma podniku
dodavatele

Dodavatel uvede, zdali je malým, středním nebo velkým podnikem dle
Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a
středních podniků

Osoba oprávněná jednat
za dodavatele
Ukázka vlastnoručního
podpisu osoby
oprávněné jednat za
dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon /
Fax /
1

V případě sdružení (ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) musí být Krycí list

vyplněn všemi členy sdružení, vč. uvedení účastníka, resp. osoby oprávněné jednat za sdružení

E-mail
Nabídková cena

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH

Cena celkem s DPH

Nabídka účastníka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných listů, včetně číslování na
originálech či úředně ověřených opisech dokumentů.
Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce
Razítko, datum

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

„ICT pro rozvoj gramotností“
1.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat
poddodavateli, resp.
část kvalifikace, kterou
prostřednictvím tohoto
poddodavatele
prokazuje

Dodavatel
uvede
popis činností, které
budou
prováděny
poddodavatelem a
zároveň % vyjádření
části zakázky, již
bude poddodavatel
realizovat

Tel./fax:
E-mail:

2.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Dodavatel uvede
popis činností, které
budou prováděny
poddodavatelem a
zároveň % vyjádření
části zakázky, již
bude poddodavatel
realizovat

Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V…………….. dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce

PŘÍLOHA Č. 4 – VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ICT pro
rozvoj gramotností“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem, tj. že je Dodavatelem, který, resp. kterému:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
o je-li Dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele;
o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem
statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
 tato právnická osoba,
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
o je-li Dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou
způsobilost tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejném zdravotním pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla
Dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

a) Disponuje ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) Disponuje dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění pro Výrobu,
obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE
a) Za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 3 (tři) významné dodávky
počítačové techniky v hodnotě min. 1.500.000,- Kč bez DPH za každou takto realizovanou dodávku.

V…………….. dne……………….

---------------------------------------------------Název účastníka, jméno a
příjmení, funkce

PŘÍLOHA Č. 5 – TEXT NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY
(samostatný dokument)

