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Název zakázky: Výměna osvětlovacích a instalaČních nástěnných ramp

Číslo zakázky'. vzl2o19l2l08lo

Forma zadání'' veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona i,. 13412016

Sb., o zadávánÍ veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon") se nejedná o

zadávací řízení podle tohoto zákona

í. ldentifikační údaie zadavatele:

Název zadavatele:

Adresa sĺdla:

lČo:

Datová schránka:

osoba oprávněná jednat:

Kontaktnĺ osoba:

KroměřĺŽská nemocnice a. s.

Havlíčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

27660532

2k3eutB

lng. Petr LiŠkář, MBA, místopředseda představenstva

Marle ondruchová' administrátor veřejných zakázek,
marie.ondruchova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

2. Předmět veřeiné zakäzky a jeho speciÍikace

Předmětem veřejné zakázky je výměna osvětlovacích a instalaČních nástěnných ramp splňující
parametry uvedené ve specifikacitéto výzvy.

Součástí dodávky je rovněŽ jejich instalace na stěnu vč. kotvenĺ, napojení na jednotlivé rozvody
medicinálnĺch plynů a elektroinstalaci.

3. Termín a místo plnění veřeiné zakäzĘ
Předpokládaný termín zahájení plněn í zakázky: 01 .05. 2019

Předpokládaný termín ukončení plněnĺ zakázky'. 30.06. 2019

Časový harmonogram: porodní oddělení 7.-18.6.2019

ortopedie 10'-14.6.2019 (moŽno změnit)

interníJlP B 24.-28.6.2019 (moŽno změnit)

Mĺsto plnění zakázky'. Budova A, oddělení oľtopedie, porodnĺ
oddělenĺ

Budova B oddělenĺ internĺ JlP B,

KroměříŽská nemocnice a.s.,

Havlíčkova 660/69' KroměřÍŽ, 767 01

4. PoĘny pÍlo zpracování nabídĘ a obsahové členění nabídky

Nabĺdkou se rozumí zejména návrh smlouvy předloŽený dodavatelem včetně dokumentů a
dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacích podmĺnkách.

Kroméříżská nemocnice a's'
Havlíćkova 660/69, 767 01 woměŕíż

spojovatelka
(+420\ 573 322 111
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Nabídka a veŠkeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce a musí být
odevzdány písemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a
v jedné kopii. PoŽadavek na písemnou formu je povaŽován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat (podle výpisu z obchodního
rejstříku či obdobné evidence, je-li v nĺ zapsán), popřípadě statutárnĺm orgánem zmocněnou
osobu, jejíż plná moc V prosté kopii musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazujícĺ způsobilost a splnění kvalifikace.
Doklady prokazující způsobilost a kvalifĺkaci dodavatele musĺ být v souladu s poŽadavky této
výzvy.

Součástí nabídky je cenová kalkulace zakázky bez DPH a včetně DPH.

Soucástĺ nabĺdky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástí budou platební podmínky dle
této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeće'

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl'

PoŽadavek na seřazení nabídky

1' Krycí list nabídky - vyplnění, opatřený razítkem a podpisem oprávněných osob

2. obsah nabídky s uvedením čísel stran

3. Doklady k prokázánízákladnízpůsobilosti

4. Doklady k prokázání profesní způsobilosti

5. Doklady k prokázánÍtechnické kvalifikace

6. Specifikace předmětu zakázky

7. Cenová nabídka

8. Podepsaný návrh smlouvy

9. DalŠídokumenty - např. prohlášení o existenci obchodnĺho tajemstvívcetně odůvodnění

Všechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo moŽné
vyjmout bez poŠkození spojenÍ. Listy nabídky budou oÖíslovány vzestupnou řadou.

5. Místo a lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podánÍ nabídek: 29.04.201912:00

Místo pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69' KroměřĺŽ, 767 01

Nabídky lze poslat doporučenou poŠtou, kuryirní sluŽbou či jiným přepravcem na adresu
zadavatele nebo osobně podat na sekretariátu v pracovní dny v době od B:00 do 14'00' Za
okamŽik podání nabídky je povaŽováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějŠku označené obá|ce s označením

',VEŘEJNÁ ZAKAZKA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně čĺslem zakázky,
adresou dodavatele a musí být označena slovem ,,NEOTVíRAT". Pro případ, Že se dodavatel
rozhodne obálku s nabĺdkou zabezpeČit proti jejĺmu náhodnému poškození (např. při přepravě)
dalŠím ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i
takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajiŠtěna proti neoprávněné manipulaci (např.
provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem čijiným způsobem zajištění), a

Kroměřĺtská nemocnice a.s.

Havlíćkova 660/69, 767 01 Kroméŕiż
spojovatelka
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aby byly z důvodů právníjistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou
číselnou řadou.

obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli' Takové podání
nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu
zadávacího řízení' Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutĺ lhůty pro podánÍ nabídek se pohlíŽĺ, jako by nebyly podány.
Komise takové nabídky neotevře a zadavate| o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí
dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování
průběhu zadávacĺho ŕízení.

Nabĺdky' které budou poškozeny tak, Že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné
podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude
dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího
řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdrŽení zaviněné poštou,

kunýrní sluŽbou či jiným přepravcem nabídky. VŠechny doručené a přijaté nabídky budou
opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a
přijatých nabídek.

KaŽdý dodavatel můŽe podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku můŽe podat i více dodavatelů
společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalŠími dodavateli,
nebo je poddodavatelem, jehoż prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéż zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatelvŠechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí'

6. PoŽadavĘ na zpúsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého předmětu
veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejĺcích.

Nabídkovou cenou se pro úČely zadávacího řízenĺ rozumí celková cenaza celý předmět veřejné
zakázky uvedený v odstavci 2tétovýzvy'

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výŠi DPH a
cenu celkem včetně DPH. Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu nabídky v české
měně se zaokrouhlením na celé Kč.

Dodavatel odpovídá za to, Že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny práce,

dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řízení a v této výzvě, resp' nutné k
řádnému a včasnému provedení předmětu této zakázky.

Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit cenu s ohledem na veškeré náklady a zisk a přitom

zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výši ceny této nabídky.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do

nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např' paušálnÍ Částkou za celou sluŽbu)

není přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

Kroměřížská nemocnice a's-
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spojovatelka

l+420) 573 322 1'11

info@nem-km.cz
www nem-km cz

lČ:27660532
olČ' czzlaaoszz $ *="o.*,".



f

lIĽ!.NEMocNIcE

Nabĺdkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu nabídky v české měně se zaokrouhlením na
celé Kc.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je moŽné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách,
zejména pak za předpokladu, Že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Před pokládaná hod nota veřej né zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 1.7oo.ooo Kč
bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona. Dle výše předpokládané
hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 zákona, jejíŽ zadání dle $ 31
zákona nepodléhá zadávacímu řĺzení dle tohoto zákona'

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximálnĺ výši prostředků, kterou má
zadavatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnějŠí nabídka překročí
uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, můŽe to být důvodem pro zruŠení
zadávacÍho řízení.

7. obchodní podmínĘ
obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkĺádá obchodní podmínky. obchodní
podmínky stanovené pro veřejnou zakázkujsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy.

Dodavatel do návrhu smlouvy doplní chybějící Údaje na '''...." Vyznačených místech (ména,
adresy, kontaktní Údaje, ceny, pojiŠtění apod.). Jĺné zásahy a úpravy obsahu předloŽených
obchodních podmínek jsou nepřípustné. Údaje ve smlouvě uvedené musĺ být v souladu s údajĺ,
které dodavatel uvede v dalŠích částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh
smlouvy. V případě, Že smlouva obsahuje přílohy' jsou tyto přílohy její nedílnou součástí.

Závaznost obchodních podmínek

obchodní podmínky vymezují budoucÍ rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musĺ
respektovat stanovené obchodní podmínky a v Žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo V rozporu s obchodnĺmi podmínkami.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací podmĺnky výslovně
neumoŽňují dodavateli předloŽit návrh výhodnějŠích platebních podmínek, je dodavatel povinen
stanovené platební podm ínky respektovat'

Na plnění nebude zadavatelem poskytována ż'ádná záloha.

Úhrada plněnÍ bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na Účet
dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem po předánĺ dĺta' tj. po podpisu zápisu o
předánĺ a převzetĺ dĺla, v přÍpadě vad a nedodětkŮ po podpisu zápisu o Úptném odstraněnÍ
zjištěných vad a nedodělkťl. Faktura bude sptatná do 60 dnťl po předánĺ dĺla ve smyslu předchozĺ
věty'

Faktura musí splňovat všechny náleŽitosti řádného rjčetního a daňového dokladu ve smyslu
přísluŠných právních předpisů. V případě' Že faktura nebude mít odpovídající náleŽitosti, je

Kroměříźská nemocnice a's'
Havlíčkova 660,/69, 767 01 Kroméŕít

spojovatelka
(+4201 573 322 111

info@nem km.cz lČ:27660532
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zadavatel opráVněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či Úpravě, aniŽ se
dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti počĺná běŽet znovu od opětovného zaslání
náleŽitě doplněného či opraveného dokladu.

8. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelje oprávněn písemně nebo elektronicky poŽádat o vysvětlení zadávací dokumentace.
Žadost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutÍm lhŮty pro podání nabídek'
Žadosti o vysvětlenĺ dodavatel zaŠle na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu kontaktní
osoby uvedené v této výzvě.

Na základě Žádostĺ o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel
vysvětlenÍ odeŠle včetně přesného znění Žádosti bez identifikace tohoto dodavatele vŠem
dodavatelům, kteřÍ poŽádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteým byla zadávací
dokumentace poskytnuta, a to do 2 pracovních dnů od dorucenÍ Žádosti dodavatele. Vysvětlenĺ
zadávací dokumentace zadavatel současně uveřejní stejným zpusobem jako tuto Výzvu.
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětĺenÍ zadávací dokumentace i bez předchozí
Žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace doručí zadavatel vŠem
dodavatelům, kteří sĺ vyŽádalĺ zadávací dokumentacĺ nebo kteým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci můŽe
zadavatel vyużít elektronické pošty. Dodavatel proto přivyŽádání zadávací dokumentace uvede v
Žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případná vyjasněn í k zadávací
dokumentaci zasílána' Za řádnost a úplnost této adresy odpovĺdá dodavatel. Doručení vysvětlení
elektronickou poŠtou dodavateli na jĺm uvedenou adresu se povażuje za řádné doručenÍ dnem a
hodinou, kdy byla přísluŠná informace předána do evidence dodavatele. Zadavatel můŽe doručit
vysvětlení dodavateli i jĺným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím poŠty nebo
kuýrní sluŽby nebo prostřednictvím systému datových schránek.

9. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky je nutná prohlídka místa plnění. Termín prohlídky je
potřeba domluvit telefonicky na čísle 732 644 891, lng. Prášilová, vedoucí oZTaM.
í0.Požadavky na prokázání kvalifikace
Základni způsobilost

Účastník předloŽí podepsané čestné prohlášenÍ o splnění základní způsobilosti ve smyslu $ 74
zákona č'' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějŠích předpĺsŮ (dále jen
Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze této výzvy, a to v originále nebo Úředně ověřenou kopii.
Profesní způsobilost

Zadavatel poŽaduje, aby Účastníkem za Účelem prokázání splnění profesní způsobilosti k plnění
zakázky ve smyslu ustanovení $ 77 Zäkona předloŽil:

a) výpis z obchodního. rejstřĺku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,pokud je v ní 
'9P_.9n: 

v prosté kopii (razítko a pbopis dodávatelej ne starŠĺ' v okamŽikupodánĺ nabídky, 90 kalendářních dnů, dále

Kroměříżská nemocnice a's'
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazujÍcí přísĺušné Živnostenské oprávnění či licenci,
a to v prosté kopii (razítko a podpis dodavatele).

Dodavatel jako doklad prokazujĺcĺ jeho oprávnění k podnikání předloŽí zejména výpis
zŽivnostenského rejstříku ($ 10 odst. 3 zák. i.455/1991 Sb., o Živnostenském podnikánív
platném zněnĺ), nebo Živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
pl něn í veřej né zakázky',

c) v případě potřeby dalŠí poŽadavky na prokázání profesní způsobilost dle $ 77 odst. 2
zákona.

Technická kvalifikace

Zadavatel poŽaduje prokázání splnění technické kvalifikace. PoŽadavky řádně prokáŽe

dodavatel, ktený předloŽí seznam minimálně 2 (dvou) zakázek, které byly ÚčastnÍkem realizovány
v poslednĺch 3 (třech) letech).

Účastnĺk vyuŽije pro vytvořenĺ seznamu pro prokázánĺ technické kvalifikace vzor uvedený v
přĺloze této výzvy.

Pravost a stářĺ dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodnĺho Ęstříku nebo jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění poŽadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3

měsíců přede dnem zahĄení zadávacĺho řízení.

Posouzení kvalifikace

Zadavatel můże poŽadovat po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízenÍ), aby pĺsemně objasnil
předloŽené ĺnformace či doklady nebo předloŽil dalŠĺ informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Dodavatelje povinen splnit tuto povĺnnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
Skutečnosti rozhodné pro splněnĺ kvalifikace mohou nastat v případě tohoto postupu po lhůtě
stanovené pro podání nabídek.

Zmény kval if i kace úěastn ĺka zad ávacího řizeni

Pokud po předlożení dokladů nebo prohláŠení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacĺho řĺzenĺ ke
změně kvalifikace dodavatele' je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a současně předloŽit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel můŽe na
żádost dodavatele tuto lhůtu prodlouŽit nebo můŽe zmeŠkání lhůty prominout'

NespInění kvalifikace

Dodavatel, ktený nesplnÍ kvalifikaci v poŽadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost oznámit
změny v kvalifikaci, můŽe být zadavatelem vyloučen z dalšĺ účasti v zadávacím ŕízení.

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z dalŠí Účasti V
zadávaclm řízení s uvedením důvodu.

Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy

Zadavatelje oprávněn poŽadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloŽil ve
stanovené lhůtě originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (nebo jen

některé z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem

smlouvy předlożit.

Kroméřížská nemocnice a'5'
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íí. Posouzení a hodnocení nabídek

Nabídky, které budou předloŽeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou Úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria.

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabĺdky je celková nejniŽŠí nabídková
cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v této výzvě

Kritérium hodnocení: nejniŽŠĺ nabĺdková cena - váha 100 %

Všichni Účastnĺci výběrového řízení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem.

Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky dodavatelů z hlediska splnění poŽadavků
uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto poŽadavky nesplňují, musĺ
být vyřazeny. Pro posouzení nabídek se přiměřeně pouŽijí příslušná ustanovení zákona' Komise
můŽe v případě nejasností nabídky poŽádat dodavatele o písemné vysvětlenÍ nabídky; k tomu
stanoví přiměřenou lhůtu.

VŠĺchnĺ účastníci výběrového řÍzení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem.

í2. Další podmínky a ujednání

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstupují do veřejné zakázky vyhlášené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat v souladu se zákonem včetně ustanovenÍ s 219' na zákĺadě kterého
zadavatel zveřejní uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp. V registru smluv a do 3 měsíců
po skončení plnění veřejné zakázky uvede na profil zadavatele skutečnou cenu zakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá u stanovení smlouvy, která je součástÍ této výzvy, za
obchodnÍ tajemství, součástí.nabídky bude jeho prohláŠení o existenci obchodnĺho tajemství
včetně odůvodnění, na základě kterého zadavatel znečitelnĺ přísluŠná ustanovení smlouvy'

Tato výzva neníveřejnou výzvou na uzavřenísmlouvy anivyhlášenĺm veřejného příslibu.

Zadavatelje oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zruŠit s uvedením důvodu nebo odmítnout
všechny nabídky.

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s Účastí v zadávacím řízení za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem' Podané nabídky se nevracejí a zůstávají
u zadavatele pro účely zdokumentování prŮběhu zadávacího řízení'

Zadavatel nepřipouští varianty nab ĺdek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajiŠtění svých povinnostĺ vyplývajícÍch z účasti v
zadávacím řízen í poskytl jistotu.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastníci zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na úhradu nákladů
spojených s t]častív zadávacím řízení

Předlożené nabídky se účastnĺkům nevrací'

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové řízení čijeho jednotlivé
části do podpisu smlouvy zruŠit' přÍpadně veškeré přijaté nabÍdky odmĺtnout.

KroměříŹská nemocnice a.s-
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Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázkou probíhá prokazatelnou formou, za tu se

povaŽuje i komunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na elektronickou adresu

zadavatele (e-mail) a elektronickou adresu zadanou Účastníkem.

ĺ3. Seznam příloh výatv

Přĺloha č. 1 _ Specifikace předmětu veřejné zakázky

PřÍloha č,.2 _ KrycÍ list nabĺdky

Příloha č' 3 - Čestné prohláŠení o splnění základnĺ kvalifikace

PřÍloha č' 4 _ Čestné prohlášenĺo splněnítechnické kvalifikace

Příloha č. 5 _ Návrh kupní smlouvy / Návrh smlouvy o dílo

Kroměříż 15' 04.2019

]1ł
lng. Petr Liškář' MBA

ístopředseda představenstva
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