1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
s názvem
„CETIN – Vysokorychlostní internet – projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení,
smlouvy a/nebo souhlasy dle ustanovení § 104 ZEK – výzva IV“
(dále jen „Zadávací dokumentace“)
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)

2.

Zadavatel
Název:

CETIN a.s.

Sídlo:

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO:

04084063
Ing. Juraj Šedivý, předseda představenstva
Ing. Filip Cába, místopředseda představenstva
Ing. Martin Škop, člen představenstva
Michal Frankl, člen představenstva

Členové statutárního
orgánu zadavatele:

3.

Veřejná zakázka

Název Veřejné zakázky:

„CETIN – Vysokorychlostní internet – projektová
dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy a/nebo
souhlasy dle ustanovení § 104 ZEK – výzva IV“

Klasifikace předmětu
Veřejné zakázky (CPV):

71300000-1: Technicko-inženýrské služby
71240000-2: Architektonické, technické a plánovací služby
71242000-6: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

Profil zadavatele (URL
zakázky):

https://www.tenderarena.cz/profily/cetin

Druh Veřejné zakázky:

služby

Druh Zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení dle ustanovení § 56 Zákona

Předpokládaná hodnota
za všechny části Veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky i Částí veřejné
zakázky je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Název Projektu:

Informace o Projektu jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací
dokumentace.

Zdroj financování:

4.

3.1

Operační program podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 Zákona
Obchodní firma:

enovation services s.r.o.

Sídlo:

Sokolovská 695/115b, 168 00 Praha 8

IČO:

24751731

Statutární orgán osoby
zastupující zadavatele:

Jan Pulchart, jednatel

Kontaktní osoba:

Monika Vojtková

Telefon, e-mail:

Tel.: +420 730 158 918,
e-mail: monika.vojtkova@enovation.cz

Zadavatel uvádí v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 Zákona, že na zpracování
textové části Zadávací dokumentace a jejích příloh č. 1, 2, 3, 5 a 6 se podílela obchodní
korporace enovation services s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, 168 00 Praha 8,
IČO: 24751731.

Str. 2 z 18

5.
4.1

Definice a výklad pojmů
Není-li dále stanoveno jinak, výrazy použité v Zadávací dokumentaci s počátečním
velkým písmenem, mají následující význam:

Část Veřejné zakázky je část Veřejné zakázky specifikovaná v příloze č. 1 Zadávací
dokumentace názvem části;
Dodavatel má význam uvedený v ustanovení § 5 Zákona;
Lokalita je každá lokalita vymezená a označená v příloze č. 1 Zadávací dokumentace;
Nabídková cena je Dodavatelem nabídnutá cena za Část Veřejné zakázky;
Objednávka je objednávka na poskytnutí Předmětu plnění vybraným Dodavatelem Zadavateli
učiněná Zadavatelem postupem dle čl. 2 Rámcové smlouvy, s minimálními náležitostmi dle
odst. 2.1 Rámcové smlouvy;
OPPIK je Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
Dílčí smlouva je smlouva na poskytnutí Předmětu plnění společnosti CETIN dle Objednávky,
uzavřená postupem dle odst. 2.2 Rámcové smlouvy;
Profil Zadavatele je elektronický nástroj umožňující neomezený dálkový přístup, na kterém
Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty týkající se Veřejné zakázky či Části Veřejné
zakázky v souladu se Zákonem a jenž je dostupný na webové adrese
https://www.tenderarena.cz/profily/cetin;
Projekt má význam uvedený v čl. 5 odst. 5.1 Zadávací dokumentace;
Předmět plnění je plnění poskytované dle Rámcové smlouvy v návaznosti na Objednávku,
specifikované v Příloze A Rámcové smlouvy a Objednávkou;
Rámcová smlouva má význam uvedený v čl. 5 odst. 5.3 Zadávací dokumentace, Rámcová
smlouva je přílohou č. 5 Zadávací dokumentace;
Stavební zákon je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Účastník je Dodavatel, který podal nabídku na Část Veřejné zakázky nebo na Části Veřejné
zakázky;
Veřejná zakázka je veřejná zakázka s názvem „CETIN – Vysokorychlostní internet –
projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy a/nebo souhlasy dle ustanovení §
104 ZEK – výzva IV“ zadaná dle Zákona a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací;
Zadavatel je obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČO: 04084063;
Zadávací dokumentace je tato Zadávací dokumentace, včetně všech jejích částí a příloh;
Zadávací řízení je zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky;
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Zákon je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o urychlení je zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů;
ZEK je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

6.

Vymezení účelu a předmětu Veřejné zakázky

5.1

Účel Veřejné zakázky

5.1.1

Zadavatel má zájem a přeje si rozšířit (modernizovat) stávající nebo budovat novou
infrastrukturu přístupové sítě elektronických komunikací tak, aby bylo dosaženo
vlastností sítě NGA dle článku 2 bodu 138 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým
se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, s cílem nabídnout
a umožnit koncovému zákazníkovi přístup k vysokorychlostnímu internetu s běžně
dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s, resp. 100 Mbit/s výměnou aktivních prvků nebo
jejich modernizací (dále jen „Projekt“).

5.1.2 Rozvoj potřebné infrastruktury zajistí podpora budování nové a modernizace stávající
sítě, a rovněž zlepšení dostupnosti kapacitního připojení v periferních oblastech, kde
je nedostatečná přenosová kapacita kritickým faktorem omezujícím rozvoj jakéhokoliv
využití ICT služeb.
5.1.3 Účelem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, bezpečného a kapacitního přístupu k
internetu v Lokalitě.
5.1.4 Bližší informace o Projektu a o každé z Lokalit jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací
dokumentace.
5.1.5 Pro každou Lokalitu byl zpracován podklad (dále jen „Studie“) definující základní
technické a ekonomické parametry budované sítě a podmínky jejího umístění v
Lokalitě. Studie pro každou Lokalitu je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
5.2

Předmět Veřejné zakázky

5.2.1 Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Předmětu plnění, tj. provedení v každé
Lokalitě projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a
soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění Projektu,
zejména:
a)

zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro
umístění a povolení nové a modernizaci stávající sítě;

b)

zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných
pro umístění a vybudování nové a modernizaci stávající sítě;

c)

uzavření smlouvy dle ustanovení § 104 ZEK k zajištění výkonu oprávnění umístit
a provozovat komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele na
nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby, s každým vlastníkem každé nemovitosti
dotčené umístěním a provozováním komunikačního vedení a zařízení ve
vlastnictví Zadavatele, nebo získání souhlasu k zajištění výkonu oprávnění umístit
a provozovat komunikační vedení a zařízení ve vlastnictví Zadavatele na
nemovitosti, je-li takovou nemovitostí budova;
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d)

zpracování dokumentace pro provádění stavby a vypracování soupisu prací, v
rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů;

e)

podrobné vyhodnocení každé jednotlivé Lokality a určení rozsahu potřebné
dokumentace, konkrétních veřejnoprávních povolení, souhlasů či jiných správních
rozhodnutí;

f)

poskytování asistence a dozoru Dodavatelem v další fázi Projektu, kdy takovou
fází je umístění a zhotovení stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví
Zadavatele na nemovitostech ve vlastnictví jiných osob, a tomu odpovídající
povinnost Dodavatele (i) je-li Zadavatelem vyzván, účastnit se kontrolního dne
nebo jednání v místě provádění stavby komunikačního vedení a zařízení ve
vlastnictví Zadavatele, (ii) poskytnout součinnost a řešení v situacích vzniklých v
průběhu realizace stavby komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví
Zadavatele, souvisí-li situace s jakoukoliv činností dle kteréhokoliv milníku
uvedeného v odstavci 5.5.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel asistenci a dozor
dle písmene f) tohoto odst. 5.2.1 Zadávací dokumentace předpokládá v rozsah pět
(5) „mandays“, přičemž „manday“ znamená poskytování asistence a dozoru dle
písmene f) tohoto odst. 5.2.1 Zadávací dokumentace v souhrnu minimálně osm
(8) hodin v průběhu jednoho kalendářního dne.

g)

geodetické předměření, které zahrnuje veškeré činnosti vedoucí ke zhotovení
účelové mapy v digitální podobě ve formátu *.dgn nutné ke zpracování projektu
stavby. Účelová mapa – polohopis (okolí projektované trasy) je tvořena podrobným
měřením a zobrazením, a bude zpracována podle TD000002. Účelová mapa –
polohopis obsahuje katastrální čísla území, parcelní čísla, hranice dotčených
pozemků včetně případné grafické identifikace parcel, které jsou nutné pro vklad
věcných břemen do katastru nemovitostí a seznam souřadnic. Geodetické
předměření zahrnuje veškeré poplatky, přímé i nepřímé náklady na všechny
související činnosti, materiál, dopravu apod. nutné pro řádné zajištění
geodetického předměření.

5.2.2 Podrobnější technická specifikace Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 a v příloze
č. 5 Zadávací dokumentace.
5.3

Rámcová smlouva

5.3.1 Rámcová smlouva zakládá závazek (i) vybraného Dodavatele na základě Dílčích
smluv a v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy poskytnout v rámci jednotlivé Časti
Veřejné zakázky Zadavateli Předmět plnění, (ii) Zadavatele v souladu a za podmínek
ujednaných v Dílčí smlouvě poskytnutý Předmět plnění převzít a zaplatit vybranému
Dodavateli cenu.
5.3.2 Dílčí smlouva bude uzavřena postupem dle odst. 2.2 Rámcové smlouvy. Rámcová
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 8. července 2022.

5.4

Rozdělení Veřejné zakázky na části

5.4.1 Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 Zákona rozdělena na části. Bližší
informace o rozdělení na Části Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Zadávací
dokumentace.
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5.4.2 Dodavatel může v souladu s ustanovením § 101 Zákona podat nabídku na více Částí
Veřejné zakázky. Podává-li Dodavatel nabídku na více Částí Veřejné zakázky,
zpracuje nabídku pro každou Část Veřejné zakázky samostatně.
5.4.3 Pokud není v Zadávací dokumentaci vysloveně stanoveno jinak, jsou podmínky
Zadávací dokumentace stejné pro všechny Části Veřejné zakázky.
5.5

Další informace o Veřejné zakázce

5.5.1 Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z OPPIK, Vysokorychlostní
internet – Výzva IV.
5.5.2 Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jakýkoliv jeho poddodavatel je povinen
spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků dle příslušných
ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.5.3 Zadavatel upozorňuje, že za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z
rozhodnutí o poskytnutí dotace a právních předpisů musí vytvořit podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící
se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu
uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
5.6

Termíny plnění

5.6.1

Dodavatel v nabídce předloží podrobný harmonogram plnění, ve kterém uvede
závazné určení času pro dokončení jednotlivých fází Části Veřejné zakázky,
v činnostech rozepsaných po měsících. Stanovení postupu prací v rámci Části Veřejné
zakázky je výhradně odpovědností Dodavatele, Dodavatelem zpracovaný závazný
harmonogram však musí respektovat v odst. 5.5.2 uvedené závazné milníky; milníky
a termíny k jejich splnění musí být v harmonogramu výslovně uvedeny.

5.6.2

Započetí s plněním Části Veřejné zakázky: bezodkladně po nabytí účinnosti Rámcové
smlouvy a uzavření Dílčí smlouvy.

Milník
-

lhůta pro splnění milníku
dvanáct
(12)
podání žádosti o vydání správního nejpozději
rozhodnutí
a získání
pravomocného měsíců od uzavření Dílčí
správního
rozhodnutí
v souladu smlouvy
s příslušnými právními předpisy, zejména se
Stavebním zákonem;
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-

zajištění
veškerých
veřejnoprávních nejpozději devět (9) měsíců
povolení, souhlasů či rozhodnutí, veškeré od uzavření Dílčí smlouvy
dokumentace, podkladů, souhlasů či
vyjádření nezbytných pro umístění stavby,
není-li k umístění stavby dle Stavebního
zákona třeba rozhodnutí o umístění stavby či
územního souhlasu nebo jedná-li se o
přípojku dle Zákona o urychlení;

-

dvanáct
(12)
uzavření smlouvy dle ustanovení § 104 ZEK nejpozději
k zajištění výkonu oprávnění umístit a měsíců od uzavření Dílčí
provozovat komunikačního vedení a zařízení smlouvy
ve vlastnictví veřejného zadavatele na
nemovitosti
s každým
vlastníkem
nemovitosti
dotčené
umístěním
a
provozováním komunikačního vedení a
zařízení ve vlastnictví veřejného zadavatele
nebo získání souhlasu k zajištění výkonu
oprávnění umístit
a
provozovat
komunikačního vedení a zařízení ve
vlastnictví zadavatele na nemovitosti
dotčené umístěním
a provozováním
komunikačního vedení a zařízení ve
vlastnictví veřejného zadavatele, je-li
nemovitostí budova

-

dvanáct
(12)
zpracování projektové dokumentace pro nejpozději
provedení stavby a soupisu stavebních měsíců od uzavření Dílčí
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v smlouvy
rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.

5.7

Místo plnění

5.7.1

Místem plnění je Lokalita, sídlo Zadavatele a sídlo Dodavatele.

5.8

Přístup k Zadávací dokumentaci

5.8.1

Zadávací dokumentace je umístěna na Profilu Zadavatele.

7.
6.1

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Dodavatel předloží v rámci nabídky jako návrh smlouvy Rámcovou smlouvu,
doplněnou o (i) identifikační údaje dodavatele a (ii) cenu dle Přílohy C Rámcové
smlouvy, přičemž cenu uvede samostatně bez DPH samostatně včetně DPH, a
samostatně sazbu DPH. Dodavatel není oprávněn činit jakékoliv další úpravy textu
Rámcové smlouvy než takové, jež jsou Zadávací dokumentací předpokládány, tj.
Dodavatel vyplňuje pouze Zadavatelem určené části Rámcové smlouvy označené [●].
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8.

Požadavky na způsob zpracování Nabídkové ceny

7.1

Dodavatel stanoví Nabídkovou cenu samostatně pro každou Část Veřejné zakázky, na
kterou podává nabídku.

7.2

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky a rovněž hodnota každé Části Veřejné
zakázky je orientační. Podal-li Dodavatel Nabídkovou cenu, která překročila
předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky či hodnotu Části Veřejné zakázky, nebude
taková nabídka Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena.

7.3

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.

7.4

Nabídkovou cenu Části Veřejné zakázky Dodavatel bude členit takto:
(i)

Nabídková cena bez DPH;

(ii)

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k Části Veřejné zakázky uvede
Dodavatel);

(iii)

Nabídková cena včetně DPH.

7.5

Dodavatel ve své nabídce předloží vyplněnou přílohu č. 7 Zadávací dokumentace pro
příslušnou Část Veřejné zakázky, Nabídková cena členěná dle odst. 7.4 shora, ve
struktuře dle přílohy č. 7 Zadávací dokumentace bude uvedena Dodavatelem do
Rámcové smlouvy, přičemž vyplněná příloha č. 7 Zadávací dokumentace se stane
přílohou C Rámcové smlouvy uzavřené s vítězným Dodavatelem.

7.6

Nabídková cena za jakoukoliv Část Veřejné zakázky musí být Dodavatelem nabídnuta
jako konečná za úplné dodání Části Veřejné zakázky, bude obsahovat veškeré
poplatky spojené s dodáním Části Veřejné zakázky, veškeré náklady Dodavatelem
vynaložené na dodání Části Veřejné zakázky, zejména pojištění, správní poplatky, a
jiné další náklady s dodáním Části Veřejné zakázky spojené, včetně Licence dle
Rámcové smlouvy.

7.7

Změna ceny ujednané Rámcovou smlouvou je možná pouze stanoví-li tak Zákon.

9.
8.1

Identifikace mimořádně nízké Nabídkové ceny:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 Zákona posoudí výši Nabídkové ceny ve
vztahu k předmětu Části Veřejné zakázky. Shledá-li Zadavatel Nabídkovou cenu
Dodavatele jako mimořádně nízkou, bude postupovat dle ustanovení § 113 Zákona.
Zadavatel je oprávněn posuzovat z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny rovněž
jednotlivé části Nabídkové ceny.

10. Požadavky Zadavatele na kvalifikaci
9.1

Kvalifikaci splní Dodavatel, který prokáže splnění:
(i)

základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 Zákona způsobem dle
ustanovení § 75 odst. 1 Zákona;

(ii)

profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 Zákona;

(iii)

Technické kvalifikace dle ustanovení § 79 Zákona.
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9.1.1 Kvalifikace musí být Dodavatelem prokázána v souladu se Zákonem a v rozsahu dle
Zadávací dokumentace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci, bude ze zadávacího
řízení Zadavatelem vyloučen.
9.1.2 Povinnost předložit doklad je Dodavatelem splněna rovněž uvedením odkazu na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový
odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
9.2
Forma dokladů
9.2.1 Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Poskytnuté údaje a informace musejí být pravdivé a úplné. Zadavatel si může v
průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
9.3
9.3.1

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaném v souladu
s ustanovením § 226 a násl. Zákona, může prokázat splnění základní způsobilosti
podle ustanovení § 74 Zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 Zákona
v rozsahu ve výpisu uvedeném. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí
být starší než tři (3) měsíce ode dne zahájení Zadávacího řízení.

9.4
9.4.1

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není Dodavatel schopen prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria dle ustanovení § 77 odst. 1 Zákona) v plném
rozsahu, je oprávněn splnit tyto prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1
Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
c) doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 Zákona jinou osobou
d) 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.

9.4.2

Má se za to, že požadavek podle odstavce 9.4.1 písm. d) výše je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem. Prokazuje-li Dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a),
b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje

9.5
9.5.1

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto
účelem podávají společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost a profesní
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způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý takový Dodavatel samostatně. Splnění
dalších kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni Dodavatelé společně.
9.5.2

V případě podání společné nabídky Dodavatelů musí být součástí nabídky rovněž
závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou vázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.

9.6
9.6.1

Prokazování kvalifikace zahraniční osoby
Zahraniční Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště (dále jen jako „sídlo“), a to
v rozsahu požadovaném Zákonem a Zadávací dokumentací. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla zahraničního Dodavatele určitý doklad nevydává, je
zahraniční Dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno,
v zemi sídla zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Dodavatel
v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, to platí i v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Dodavatel se
sídlem na území České republiky.

9.6.2

Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

9.7

Stáří dokladů

9.7.1

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost
podle ustanovení § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem zahájením Zadávací řízení.

9.8

Základní způsobilost ve dle ustanovení § 74 Zákona

9.8.1

Základní způsobilost splní Dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.
3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

9.8.2

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) odstavce 9.8.1
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) tohoto
odstavce splňovat
a) tato právnická osoba,
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b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
9.8.3

Účastní-li se Zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 9.8.1 splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 9.8.1 splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele a vedoucí
pobočky závodu.

9.8.4

Prokázání splnění základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením dokladů podle § 75 odst. 1 Zákona:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a)
Zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm.
b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst.
1 písm. e).
9.8.5

Zadavatel poskytuje pro prokázání podmínek základní způsobilosti dle ustanovení §
74 odst. 1 písm. b) a c) Zákona čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 Zadávací
dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
zastupovat Dodavatele.

9.9

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 Zákona

9.9.1

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 Zákona
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. V případě, kdy Dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán, uvede tuto skutečnost v nabídce formou čestného
prohlášení.

9.9.2

Dodavatel dále prokáže splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm.
a) Zákona předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, předložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku
nebo koncesní listiny, které jej opravňují k plnění předmětu Veřejné zakázky,
minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě.

9.9.3

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona, musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců před
zahájením Zadávacího řízení.
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9.10

Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 Zákona odst. 2 písm. b) Zákona

9.10.1 Splnění technické kvalifikace dle ustanovení §79 odst. 2 písm. b) Zákona prokáže
Dodavatel, který předloží seznam Významných služeb, poskytnutých za poslední tři (3)
roky před zahájením Zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace jejich objednatele.
9.10.2 Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v posledních třech (3) letech prokazatelně zhotovil
alespoň tři (3) projektové dokumentace liniové stavby přičemž (i) alespoň v jednom
případě se jednalo o metalickou síť, (ii) alespoň v jednom případě se jednalo o optickou
přístupovou síť a (iii) alespoň v jednom případě o NN přípojku, s cenou v souhrnu za
tyto tři (3) projektové dokumentace alespoň 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) bez DPH a alespoň u jedné z předložených projektových dokumentací bylo
součástí služby získaní veřejnoprávního povolení stavby, a dále alespoň u jedné
z předložených projektových dokumentací bylo součástí služby projednání a uzavření
smluv nebo získání souhlasu pro zajištění výkonu oprávnění dle ustanovení § 104 ZEK
s vlastníky nemovitostí dotčených umístěním projektované stavby (dále také jen
„Významné služby“).
9.10.3 Seznam Významných služeb Dodavatel poskytne formou čestného prohlášení, které
bude obsahovat:
(i) údaje o objednateli Významné služby,
(ii) termín plnění,
(iii) přesný popis Dodavatelem poskytnutého plnění,
(iv) údaje dokládající splnění podmínek uvedených v odstavcích 9.10.2
(v) kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit
pravdivost uvedených údajů informací.
9.10.4 Seznam Významných služeb představuje prokázání splnění technické kvalifikace
Dodavatelem a plnění v něm uvedené nebude předmětem hodnocení nabídky.
9.10.5 Zadavatel požaduje pro prokázání splnění technické kvalifikace dle odst. 9.10
Zadávací dokumentace použití vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 3
Zadávací dokumentace.
9.11

Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 Zákona odst. 2 písm. c) a d) Zákona

9.11.1 Splnění technické kvalifikace dle ustanovení §79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona prokáže
Dodavatel, který předloží seznam členů realizačního týmu, který se musí skládat z
alespoň jedné (1) osoby, odpovědné za poskytování služeb při realizaci Části Veřejné
zakázky, která je autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem, a:
(i)

je jí platně udělena a je držitelem autorizace „obor technologická zařízení
staveb“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

(ii)

je jí platně udělena a je držitelem potvrzení o úspěšně absolvované zkoušce
dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
ve znění pozdějších předpisů;

Str. 12 z 18

(iii)

má prokazatelnou, nejméně pěti letou (5) praxi v projektování liniových
telekomunikačních staveb, projektoval alespoň tři projektové dokumentace
přičemž (i) alespoň v jednom případě se jednalo o metalickou síť, (ii) alespoň
v jednom případě se jednalo o optickou přístupovou síť a (iii) alespoň
v jednom případě o NN přípojku, s cenou v souhrnu za tyto tři (3) projektové
dokumentace alespoň 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
bez DPH a alespoň u jedné z předložených projektových dokumentací bylo
součástí služby získaní veřejnoprávního povolení stavby, a dále alespoň u
jedné z předložených projektových dokumentací bylo součástí projednání a
uzavření smluv nebo získání souhlasu pro zajištění výkonu oprávnění dle
ustanovení § 104 ZEK s vlastníky nemovitostí dotčených umístěním
projektované stavby.

(dále také jen „Členové realizačního týmu“).
9.11.2 Dodavatel předloží v nabídce seznam Členů realizačního týmu formou čestného
prohlášení, ve kterém bude o všech Členech realizačního týmu minimálně uvedeno:
(i) jméno, příjmení, titul, byl-li udělen,
(ii) přesný údaj o dosažené autorizaci,
(iii) přesný údaj o délce dosavadní praxe,
(iv) přesné údaje o projektových dokumentacích dle odstavce 9.11 Zadávací
dokumentace,
(v) údaj o poměru k Dodavateli,
9.11.3 Dodavatel předloží ve své nabídce seznam Členů realizačního týmu formou čestného
prohlášení v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona. Zadavatel
požaduje pro účely prokázání kvalifikace dle odst. 9.11 Zadávací dokumentace použití
vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Seznam
Členů realizačního týmu prokazuje splnění technické kvalifikace Dodavatelem.
9.12

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.12.1 Kvalifikaci dle čl. 9 Zadávací dokumentace lze rovněž prokázat v rozsahu, ve kterém
zapsané údaje prokazují splnění kvalifikace dle čl. 9 Zadávací dokumentace,
jednotným evropským osvědčením ve smyslu ustanovení § 87 Zákona, certifikátem
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 234 a
násl. Zákona, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 228 a
násl. Zákona, nebo odkazem na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy v souladu s § 45 odst. 4 Zákona.
9.12.2 Zadavatel neumožňuje nahrazení dokladů prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů dle čl. 9 Zadávací dokumentace předložením čestného prohlášení v
souladu s ustanovením § 86 odst. 2 Zákona, není-li v Zadávací dokumentaci výslovně
uvedeno jinak.
9.13

Nesplnění kvalifikace

9.13.1 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci dle odst. 9.1 Zadávací dokumentace nebo nesplní
povinnost stanovenou v ustanovení § 88 Zákona, bude Zadavatelem ze Zadávacího
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řízení vyloučen. Vyloučení Dodavatele ze Zadávacího řízení, s uvedením důvodu,
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí Dodavateli.

11. Využití poddodavatele, kvalifikace poddodavatele
10.1

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 Zákona Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ve
své nabídce určil části Veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou Dodavateli známi a
uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

10.2

Dodavatel předloží ve své nabídce vyplněnou přílohu č. 6 Zadávací dokumentace.

12. Způsob hodnocení nabídek
11.1

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 Zákona hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky
podle nejnižší celkové Nabídkové ceny. Celková Nabídková cena je jediným kritériem
hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou Nabídkovou cenou.

11.2

Pro hodnocení nabídek je rozhodná celková Nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH)
uvedená v návrhu Rámcové smlouvy způsobem dle odst. 7.5 Zadávací dokumentace.
Neuvedení celkové Nabídkové ceny, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
Dodavatele ze Zadávacího řízení.

11.3

Hodnocení nabídek proběhne pro každou Část Veřejné zakázky samostatně.

13. Požadavky na vybraného dodavatele v rámci součinnosti před uzavřením
Rámcové smlouvy
12.1

Bude-li vybraný Dodavatel právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů.

12.2

Pokud nebude možné zjistit informace o skutečném majiteli postupem uvedeným v
odst. 12.1 Zadávací dokumentace, Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 5 Zákona ve
spojení s ustanovením § 46 odst. 1 Zákona vyzve vybraného Dodavatele k předložení
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, nebo:
(i)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem
Dodavatele, a

(ii) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k Dodavateli podle
písmene a) tohoto bodu (ii); těmito doklady jsou zejména:
a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

b)

seznam akcionářů,

c)

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

d)

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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12.3

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 Zákona vyloučí ze Zadávacího řízení
Dodavatele, který nepředložil údaje a doklady podle § 122 odst. 3 nebo 5 Zákona.

12.4

Originály dokladů k prokázání kvalifikace

12.4.1 Vítězný Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona doložit
elektronické originály dokladů, jimiž prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení.
Nepředloží-li Dodavatel elektronické originály dokladů prokazujících kvalifikaci, je
nepředložení originálů nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci
Zadavatelem považováno za neposkytnutí součinnosti a důvodem pro vyloučení
Dodavatele ze Zadávacího řízení dle ustanovení § 122 odst. 7 Zákona.

14. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
13.1

Kompletní nabídka bude předložena v elektronické formě v českém nebo slovenském
jazyce. Zadavatel však připouští předložení dokumentů prokazující kvalifikační
předpoklady dle čl. 9.1 Zadávací dokumentace rovněž ve slovenském, a v případě
dokumentů o vzdělání také v latinském jazyce.

13.2

Nabídka musí být ve lhůtě dle čl. 17 odst. 17.1 Zadávací dokumentace podána
prostřednictvím Profilu Zadavatele.

13.3

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
Za správnost, úplnost a soulad nabídky se Zadávací dokumentací plně odpovídá
Dodavatel.

13.4

Zadavatel dle ustanovení § 102 Zákona nepřipouští jakékoliv varianty nabídky. Pokud
Dodavatel předloží variantní nabídku, případně jím nabízené plnění podmíní splněním
určité podmínky, nebude na takovou nabídku brán zřetel a Zadavatel takového
Dodavatele vyloučí ze Zadávacího řízení.

13.5

Dodavatel použije následující uspořádání dokumentů v nabídce:

(i)

úvodní krycí list s identifikačními údaji Dodavatele, názvem a Částí Veřejné
zakázky – Dodavatel využije přílohu č. 2 Zadávací dokumentace,

(ii)

obsah nabídky – nabídka Dodavatele bude opatřena obsahem s uvedením čísel
stránek u jednotlivých oddílů (kapitol),

(iii) návrh Rámcové smlouvy – součástí Zadávací dokumentace je závazný návrh
Rámcové smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje
a Rámcovou smlouvu učiní součástí nabídky.
(iv) doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 9.1 Zadávací
dokumentace,
(v)

časový harmonogram
dokumentace,

zpracovaný

v souladu

s

odst.

5.5

Zadávací

(vi) ostatní doklady a dokumenty požadované Zadavatelem.

15. Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem
14.1

Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem v Zadávacím řízení probíhá dle
ustanovení § 211 Zákona písemně, výhradně v elektronické podobě.
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16. Prohlídka místa plnění
15.1

Prohlídka místa plnění nebude vzhledem k charakteru Veřejné zakázky organizována.
Lokalita je veřejně přístupná.

17. Vysvětlení Zadávací dokumentace
16.1

Dodavatel je oprávněn požadovat dle ustanovení § 98 Zákona po Zadavateli vysvětlení
Zadávací dokumentace pouze písemnou formou. Elektronická žádost musí být
Zadavateli doručena nejpozději osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek dle čl. 17 odst. 17.1 Zadávací dokumentace kontaktní osobě
Zadavatele na email monika.vojtkova@enovation.cz nebo prostřednictvím Profilu
Zadavatele.

16.2

Za předpokladu naplnění podmínek ustanovení § 98 Zákona Zadavatel odešle
vysvětlení Zadávací dokumentace nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne
doručení žádosti Dodavatele. Vysvětlení Zadávací dokumentace včetně přesného
znění požadavku bude uveřejněno stejným způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil
Zadávací dokumentaci.

18. Lhůta pro podání nabídek
17.1

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2020 do 10:00 hod.

17.2

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím
elektronického nástroje na Profil Zadavatele. Dodavatel pro podání nabídky použije
k tomu určenou funkcionalitu Profilu Zadavatele. Nabídka musí být zabezpečena proti
manipulaci. Jiný způsob podání nabídky není přípustný. Nabídka podaná jiným
způsobem bude vyřazena ze Zadávacího řízení. Listinná verze nabídek není
přípustná.

17.3

Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na Profil Zadavatele
jsou velikostně omezeny technickými možnostmi Profilu Zadavatele. Dodavatelé musí
případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich uložení.

17.4

Za včasné podání nabídky odpovídá Dodavatel. Pro vyloučení všech pochybností
Zadavatel uvádí, že doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik
přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy
v Profilu Zadavatele.

19. Otevírání nabídek
18.1

Nabídky Zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle čl. 17 odst. 17.1
Zadávací dokumentace. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti včetně
Dodavatelů.

20. Zadávací lhůta
19.1

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 40 Zákona zadávací lhůtu nestanovuje.

21. Ostatní podmínky a práva Zadavatele
21.1

Práva a povinnosti výslovně v Zadávací dokumentaci neupravené se řídí Zákonem.
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21.2

Zadavatel Dodavateli podanou nabídku nevrací, rovněž neposkytuje náhradu
nákladů, které Dodavatel vynaloží na účast v Zadávacím řízení.

21.3

Zadavatel má právo ověřit skutečnosti tvrzené Dodavatelem v nabídce v souladu
s ustanovením § 39 odst. 5 Zákona.

21.4

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje právo v
průběhu plnění Veřejné zakázky prodloužit Dobu plnění (tak jak je Přílohou B
Rámcové smlouvy definována). Důvodem pro prodloužení Doby plnění musí být
okolnost, která nestojí na straně Dodavatele a Dodavatel ani při vynaložení veškeré
odborné péče nemohl tuto okolnost předvídat. Takovými okolnostmi jsou například
průtahy vzniklé při projednávání nebo uzavírání smluv dle ustanovení § 104 ZEK,
změna ve správním řízení nebo ve způsobu vedení správního řízení dle Stavebního
zákona, prodlevy na straně správního orgánu při vedení správního řízení nebo
nečinnost správního orgánu ve správním řízení nebo změna technického řešení
Projektu. Doba plnění je prodloužena až doručením oznámení způsobem dle odst.
2.1, věta první, Rámcové smlouvy.

21.5

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje právo v průběhu plnění
Veřejné zakázky měnit interní předpisy a standardy Zadavatele, na které Zadavatel
odkazuje v Rámcové smlouvě. Zadavatel informuje Dodavatele o změně příslušného
interního předpisu nebo standardu Zadavatele v dostatečném předstihu. Dodavatel je
vázán příslušným interním předpisem a standardem Zadavatele vždy v aktuálně
účinném znění.

21.6

Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění
Veřejné zakázky bude spolufinancován z OPPIK a současně potvrzuje, že se plně
seznámil se všemi pravidly OPPIK. V případě, že Zadavateli nebudou přiděleny
finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace Projektu v rámci OPPIK,
má Zadavatel právo Veřejnou zakázku nerealizovat.

21.7

V případě, že Zadávací dokumentace obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na určité
Dodavatele, nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89
odst. 6 Zákona umožňuje pro plnění Veřejné zakázky nabídnutí Dodavatelem
rovnocenného řešení.
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22. Přílohy
Příloha č. 1 –Informace o Částech Veřejné zakázky a předpokládaná hodnota Veřejné
zakázky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
Příloha č. 4 – Technická specifikace
Příloha č. 5 – Rámcová smlouva
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 – Cenová nabídka
V Praze

Monika
Vojtkov
á

Digitálně
podepsal Monika
Vojtková
Datum:
2020.11.13
17:10:27 +01'00'

Monika Vojtková, ProfiTender Manager
zástupce zadavatele dle § 43 Zákona
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