VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 Zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v
Královéhradeckém kraji II Nákup učebních pomůcek pro výuku chemie
na SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.“
Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ postupem mimo
režim ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v
tomto řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový úkon či postup formálně
připomínal.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatná plnění:

I. část:

„IKAP II – infračervený spektrometr“

II. část:

„IKAP II – chemické soupravy a další výukové pomůcky“

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je dostupná na profilu zadavatele
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html.
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A.1. Údaje o zadavateli a jeho zástupci
Zadavatel

:

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola,
Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

:

Elišky Krásnohorské 2 069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ

:

6743 9918

číslo účtu

:

7934090267/0100

zastoupený

:

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

Zástupce zadavatele

:

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Sídlo zástupce

:

Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice

IČ

:

2664 0767

Zastoupený

:

Jiří Kmoníček, ředitel

Kontaktní osoba
tel., mobil
e-mail

:
:
:

Michal Kudrnáč
774 578 102
michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

A.2. Údaje o dodavateli
Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:
Právnické osoby:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo, DIČ
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu oprávněných jednat jménem právnické osoby
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie
dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
Fyzické osoby:
Jméno, příjmení, případně obchodní firma
Místo podnikání, případně bydliště
Identifikační číslo, DIČ
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
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A.3. Údaje o celé zakázce a jejím rozdělení na části
Předmětem zakázky je dodávka infračerveného spektrometru a dalších pomůcek pro výuku chemie.
Podrobnou specifikaci obsahuje přiložená technická specifikace s položkovými rozpočty.
Zakázka je rozdělena na dvě samostatná plnění.
Veřejná zakázka (tj. obě dvě části veřejné zakázky) odpovídá klasifikaci dle CPV: 39162100-6 Vybavení pro výuku.
S ohledem na skutečnost, že v rámci realizace veřejné zakázky by měly být provedeny dva různé
druhy od sebe oddělitelných dodávek dvou různých podkladů, rozhodl se zadavatel k postupu
analogickému k ustanovení § 101 ZZVZ, tedy tuto veřejnou zakázku rozdělil na dvě části. První část
zakázky je nazvána „IKAP II – infračervený spektrometr“ a druhá část zakázky je nazvána „IKAP II –
chemické soupravy a další výukové pomůcky“.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě dvě části stejně tak jako pouze na jednu část veřejné
zakázky.
Celková předpokládaná cena obou částí veřejné zakázky dohromady činí 795 617,- Kč bez DPH.
Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně a v samostatné obálce.

A.4. Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit.
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí plnění spolupráci poddodavatelů
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této
veřejné zakázky a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních
předpokladů. Seznam všech poddodavatelů bude tvořit samostatnou přílohu nabídky (a následně
samostatnou přílohu smlouvy).
Seznam bude obsahovat název — obchodní jméno poddodavatele, základní identifikační údaje,
rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se
poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.
-

U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje dodavatel některý z kvalifikačních
předpokladů, musí dodavatel do nabídky doložit písemný závazek poddodavatele k
budoucí spolupráci. Takový poddodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky
podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna poddodavatele, prostřednictvím
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně
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nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za
předpokladu, že náhradní poddodavatele prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu
jako poddodavatel původní.
-

U ostatních uvedených poddodavatelů, prostřednictvím kterých dodavatel neprokazuje
žádnou část kvalifikace, je dodavatel v nabídce povinen za každého poddodavatele předložit
čestné prohlášení, ve kterém takový poddodavatel uvede svoji připravenost podílet se na
plnění veřejné zakázky jako poddodavatel dodavatele.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli,
předloží v nabídce prohlášení, že celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních
zaměstnanců.
Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu
plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu
objednatele.

A.5. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří text této výzvy a její přílohy: technické podmínky s výkazy výměr
(Přílohy 1a a 1b), krycí listy nabídek (Přílohy 2a a 2b), vzory čestných prohlášení (Přílohy 3a a 3b) a
návrhy kupních smluv (Přílohy 4a a 4b). Přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě.
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě je dostupná na profilu zadavatele
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html.

A.6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou Dodavatelé svými nabídkami vázáni.
Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek a zadávací
lhůta končí dne 31. 3. 2022. Dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.

A.7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky
a končí dnem 10. 1. 2022 ve 14:00 hodin.
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Nabídky účastníci doručí do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím
certifikovaného
elektronického
nástroje,
dostupného
na
adrese
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html. Účastník musí být připojen k síti Internet a mít
zajištěný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

A.8. Otevírání obálek s nabídkami
Otevíráním obálek se rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 1. 2022 ve 14:00 hodin. Nejprve budou
otevřeny nabídky, doručené do I. části zakázky a bezprostředně poté nabídky, doručené do II. části
zakázky.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Protokol o otevírání nabídek elektronickými prostředky
bude účastníkům bezodkladně zpřístupněn na profilu zadavatele.

A.9. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Nejprve budou samostatně hodnoceny nabídky podané do první části zakázky a bezprostředně po
dokončení bude přistoupeno k hodnocení nabídek týkajících se druhé části zakázky.

A.10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v rozsahu technických podmínek
s rozpočty pro dodávku učebních pomůcek dle Příloh č. 1a a 1b. Nabídková cena bude stanovena
pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné
zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry
zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v
zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude zpracována podle věcného členění dodávky obsaženého v zadávací
dokumentaci v přílohách č. 1a a 1b – technické podmínky s rozpočty. Celková nabídková cena bude
uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně
nákladů souvisejících s dodávkou zboží na místo určení a včetně seznámení obsluhy v místě předání.
Nabídková cena za jednotlivé položky nesmí překročit cenu, která je v přílohách 1a a 1b označena
jako maximální. Nabídky, které v jednotlivých položkách překročí maximální nabídkovou cenu,
uvedenou v přílohách 1a a 1b, budou vyřazeny z hodnocení.
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Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení
předmětné zakázky. Nabídková cena bude obsahovat dodávku zboží, které bude mít technické
parametry dle předané technické specifikace. Součástí nabídkové ceny je rovněž doprava zboží do
sídla zadavatele (budova „I“, nábřeží J. Wolkera 132, 544 01 Dvůr Králové nad Labem), předvedení
funkčnosti, instalace, uvedení do provozu a protokolární předání a zaškolení obsluhy.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

A.11. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídka pro každou část veřejné zakázky se podává výhradně v elektronické podobě v jednom
originále.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy, vypracovaný účastníkem, se zapracovanými
obchodními podmínkami, podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny respektive naskenovány tak, aby byly dobře
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit
nabídky do každé části zakázky v tomto členění:
-

Krycí list nabídky – lze použít přílohu č. 2 této výzvy

-

Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti a technických kvalifikačních
předpokladů (Příloha č. 3)

-

Podepsaný návrh kupní smlouvy (Příloha č. 4)

-

Potvrzené technické podmínky s vyplněným rozpočtem (Příloha č. 1 k návrhu smlouvy)

-

Seznam poddodavatelů nebo prohlášení o realizaci bez poddodavatelů (Příloha č. 3 k návrhu
smlouvy)

-

Ostatní doklady či informace tvořící nabídku

Všechny stránky nabídky či jednotlivé samostatné soubory budou číslovány vzestupně od 1,
případně bude každý jednotlivý soubor číslován samostatně.
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A.12. Vysvětlení zadávací dokumentace, námitky proti postupu zadavatele
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být
písemná a musí být doručena na adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele.
Písemná žádost musí být doručena na shora uvedenou adresu nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 3 dny před skončením lhůty pro
podání nabídek.
Námitky proti postupu zadavatele se zasílají na adresu zástupce zadavatele.

A.13. Platební a obchodní podmínky
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v příslušném závazném návrhu kupní
smlouvy pro každou část zakázky, který tvoří přílohu č. 4a a 4b zadávací dokumentace.
Tuto vzorovou kupní smlouvu je dodavatel povinen použít pro zpracování návrhu kupní smlouvy
předkládaného jako součást nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky dle této Výzvy,
přičemž vzorovou smlouvu je dodavatel při zpracování návrhu smlouvy oprávněn upravovat a
doplňovat pouze na místech k tomu určených.
Dodavatel doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu
a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené takto: „[BUDE DOPLNĚNO]“). Pokud
nabídku podává více osob společně, příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu
(identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.
V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný návrh kupní smlouvy dodavatel vytiskne a vloží
ho podepsaný do nabídky. Návrh kupní smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním
údajům obsaženým v nabídce dodavatele.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li tato osoba
oprávněna jednat za dodavatele na základě dodavatelem udělené plné moci, musí být originál či
úředně ověřená kopie plné moci součástí nabídky dodavatele.
Neoprávněné změny v závazném návrhu kupní smlouvy, nesoulad mezi údaji, které dodavatel uvedl
ve smlouvě a v ostatních částech nabídky, odchylka od zadávacích podmínek či chybějící podpis
oprávněné či řádně pověřené osoby mohou být důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a
vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

A.14. Zásady odpovědného zadávání
V rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného
zadávání zadavatel požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržoval
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pracovněprávní předpisy včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu
cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců,
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požární předpisy, hygienické předpisy,
předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady. Zadavatel
rovněž požaduje, aby dodavatel zajistil, že všechny osoby podílející se na realizaci předmětu veřejné
zakázky budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel řádně a včas hradil své závazky vůči poddodavatelům a
umožnil zadavateli kontrolovat u zaměstnanců dodavatele, podílejících se na realizaci předmětu
veřejné zakázky, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že
dodavatel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je
zadavatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém
případě již předmětná platba nebude ze strany zadavatele uhrazena dodavateli.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky přednostně využíval
malé či střední podniky jako poddodavatele a aby zajistil, že jak dodavatel, tak jeho poddodavatelé
budou při realizaci předmětu veřejné zakázky minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
V případě, že to bude možné a účelné, využije dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového
postupu posoudí dodavatel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto
osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

A.15. Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení do každé části zakázky pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodů nebo nepřijmout
žádnou nabídku.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel uvede v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
řízení.
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Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům
provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle
této smlouvy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v závazném návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4a a 4b) si
vymínil požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele ve výši 1 mil. Kč.
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru dodavatele bude
analogicky k § 53 odst. 5 ZZVZ doručováno prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html.
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B) Zvláštní informace k I. části veřejné zakázky
B.1. Údaje o zakázce
Druh zakázky:

zakázka na dodávky

Předpokládaný termín plnění zakázky:

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

413 223,- Kč

Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka infračerveného
spektrometru.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahují technické podmínky s rozpočtem, které
tvoří přílohu č 1a této Výzvy.

B.2. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže základní způsobilost.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této výzvy.
Dodavatel prokáže profesní způsobilost. Dodavatel předloží v prostých kopiích:
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,

-

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např.
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci. Dodavatel předloží:
-

seznam významných obdobných zakázek za poslední 3 roky.

Tento požadavek splní dodavatel, který předloží v seznamu významných zakázek za poslední tři roky
minimálně 1 zakázku na dodávku infračerveného spektrometru v hodnotě alespoň 200 tis. Kč bez
DPH.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení v originále, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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C) Zvláštní informace k II. části veřejné zakázky
C.1. Údaje o zakázce
Druh zakázky:

zakázka dodávky

Předpokládaný termín plnění zakázky:

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

382 394,- Kč

Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka celkem 36 ks různých
druhů souprav a sad pro výuku chemie, celkem 4 ks
různých druhů UV lamp, 5 ks mikropipet, 2
kolorimetrů, teploměru s měřící sondou, 2 setů
biometrických snímačů, 10 ks laboratorních lup a 5
sad kapkovacích destiček.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahují technické podmínky s rozpočtem, které
tvoří přílohu č 1b této Výzvy.

C.2. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel prokáže základní způsobilost.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této výzvy.
Dodavatel prokáže profesní způsobilost. Dodavatel předloží v prostých kopiích:
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,

-

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např.
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku),
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci. Dodavatel předloží:
-

seznam významných obdobných zakázek za poslední 3 roky.

Tento požadavek splní dodavatel, který předloží v seznamu významných zakázek za poslední tři roky
minimálně 1 zakázku na dodávku výukových sad pro chemii v hodnotě alespoň 100 tis. Kč bez DPH.
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Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení v originále, z jehož obsahu
bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 23. 12. 2021
Za zástupce zadavatele:
podepsal
Michal Digitálně
Michal Kudrnáč
2021.12.23
Kudrnáč Datum:
14:34:28 +01'00'
…..………………………………..

Michal Kudrnáč

Přílohy:
Přílohy č. 1a a 1b Technické podmínky s rozpočtem
Přílohy č. 2a a 2b Krycí listy nabídek
Příloha č. 3a a 3b Vzory čestných prohlášení
Příloha č. 4a a 4b Závazné vzory kupních smluv
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