Číslo jednací zadavatele: OOP/10066-2010

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“)
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky

Zabezpečení chlazení technologií výpočetních systémů v
prostorách serveroven VoZP ČR, Ústředí Praha
Veřejná zakázka na dodávku a sluţby.

Předmět veřejné zakázky Předmětem VZ je výběr dodavatele k zabezpečení chlazení
v prostorách serveroven a UPS zadavatele.
Název zadavatele:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
IČ zadavatele:

47114975

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní adresa
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Telefon, fax:

MUDr. Karel Štein, generální ředitel VoZP ČR

E-mail:

jfirt@vozp.cz

Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03
Ing. Josef Fiřt
Tel.: 284 021 227, 603 190 250,

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dodá, instaluje a zprovozní
chlazení v prostorách serveroven a UPS zadavatele. Dodavatel zpracuje a předloţí
návrh realizace kompletního profesionálního řešení technologického chlazení dle
podkladů uvedených v příloze. Následně dodavatel zabezpečí demontáţ stávajících
klimatizačních jednotek v uvedených prostorách, navrhne jejich vyuţití, případně
odkoupí.
Předmět plnění díla bude zahrnovat:
stavebně technický projekt celkového řešení, (v rámci projektu lze navrhnout
optimalizaci umístění stávajících technologických zařízení IT), doplnění
stávající dokumentace budovy, včetně schéma elektrického připojení ke
stávajícím rozvodům 230V/50Hz;
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technickou dokumentaci navrhovaných zařízení;
dodávku, montáţ a zprovoznění zařízení, provedení hlukové zkoušky
s poţadavkem objednatele na nezbytnost respektování hygienických norem
souvisejících s provozem klimatizačních jednotek a s ohledem na minimalizaci
hluku;
revize elektrických zařízení;
následnou demontáţ stávajících klimatizačních jednotek v uvedených
prostorách,
návrh na jejich další vyuţití, včetně moţnosti odkoupení
harmonogram prací a popis technologického postupu, (předmět díla bude
proveden za plného provozu serverů a UPS, při instalačních činnostech musí
být pouţity postupy, které zamezí prašnosti a zaručí bezporuchový chod
zařízení);
podmínky záručního a pozáručního servisu - technické podmínky
bezporuchového provozu stanovené výrobcem, povinné preventivní prohlídky,
kontroly a práce stanovené výrobcem a normami ČSN, návrh provozního
servisu a profylaxe dodavatele;
návrh dohledu provozu zařízení, identifikace a signalizace kritických závad,
reakční doba zásahu a termín odstranění závady (SLA).

1.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV:
Název:
1.3.

39717200-3
Klimatizační zařízení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota VZ nedosahuje částky 2 000 000,- Kč bez DPH.

2.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

2.1.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 17. 01. 2011 do 31. 01. 2011.
Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a
uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně
změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.
2.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.
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3.

Kvalifikace dodavatelů

3.1.

Splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat
svoji kvalifikaci.
3.2.

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud prokáţe splnění podmínek
stanovených v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních
předpokladů uchazeče prokazuje předloţením čestného prohlášení.
3.3.

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáţe splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v originálu nebo ověřené kopii ne
starší neţ 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace;
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci.
3.4.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel,
který předloţí:
a) údaj o obratu dodavatele dosaţeného s ohledem na předmět veřejné zakázky,
tj. obratu za realizované dodávky klimatizačních zařízení za poslední 3 účetní
období, přičemţ výše obratu nesmí činit méně neţ 2 000 000,- Kč v kaţdém ze
sledovaných účetních období
b) údaj o celkovém obratu dodavatele dosaţeného za poslední 3 účetní období,
přičemţ výše obratu nesmí činit méně neţ 4 000 000,- Kč v kaţdém ze
sledovaných účetních období.
Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
předloţením čestného prohlášení.
3.5.

Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáţe splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedením seznamu
tří referenčních zakázek obdobného plnění, realizovaných v posledních třech
letech. Rozsah kaţdé z referenčních zakázek musel činit alespoň 2 000 tis. Kč bez
DPH. Jako referenční zakázky budou zadavatelem akceptovány ty, jejichţ
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předmětem plnění byla realizace chlazení technologických místností výpočetní
techniky.
Pokud více dodavatelů podává společnou nabídku, musí kaţdý z nich prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů, jak jsou uvedeny níţe v této výzvě, a
profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Jestliţe více dodavatelů podává společnou nabídku, poţaduje zadavatel v souladu s
poţadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněţ předloţení smlouvy, ve
které bude obsaţen závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
3.6.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Zadavatel můţe
poţadovat, aby před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 ZVZ, předloţil originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3.7.

Prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem ze SKD nebo SCD

Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (SKD), který není starší neţ 3 měsíce, nahrazuje tento výpis prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (SCD), který obsahuje náleţitosti podle § 139 ZVZ,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace za předpokladu, ţe údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
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3.8.

Základní kvalifikační předpoklady

3.8.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje dodavatel
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační
sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
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f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloţil aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším neţ 10%.
3.8.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
odstavce předloţením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení;
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce;
d) čestného prohlášení.
3.9.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci.
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4.

Zpracování nabídkové ceny

4.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu
s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH,
DPH a nabídková cena s DPH.
4.2.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídnuté ceny

Změna (překročení) nabídkové ceny je moţná v případě, ţe v průběhu realizace
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě
bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

5.

Obchodní a platební podmínky

Součástí nabídky dodavatele bude závazný návrh smlouvy (viz příloha výzvy), který
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Dodavatel není oprávněn zahrnout do návrhu smlouvy ustanovení, které by měnilo
význam výše uvedených obsahových náleţitostí smlouvy, nebo které by ve svých
důsledcích vedlo ke zhoršení právního postavení kupujícího.

6.

Subdodávky

Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek. V případě, ţe dodavatel
prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí dodavatel
předloţit smlouvu, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí věcí či práv,
s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

7.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání, začíná
běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 60 dnů.

8.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě, aby byly
doručeny nejpozději do doby dvou dnů před skončením lhůty pro podání nabídek
kontaktní osobě za zadavatele.
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9.

Požadavky na zpracování a členění nabídky

9.1.

Formální požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
2. Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii.
3. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo ve znění, která bude odpovídat

4.

5.

6.

7.

8.

9.2.

podmínkám stanoveným v kapitole 5 této výzvy, podepsaný dodavatelem,
resp. osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen podat
písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku.
Originál musí být na titulní straně označen jako „Originál“.
Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které
ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla
vyloučena moţnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje
jako jeden z bezpečnostních prvků pouţití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis dodavatele, musí
být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou
jednat za dodavatele. K podpisu nutno uvést jméno a příjemní osoby, která
doklad podepsala.
Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Ţádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběţnou číselnou řadou počínaje
číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady
nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li
dodavatel přílohu či některý samostatný celek, který má jiţ listy očíslovány,
není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběţnou číselnou řadou. To platí
pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od
číslování ostatních listů nabídky.
Požadavky na členění nabídky

Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem:
1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli podle § 17 písm.

d) ZVZ, identifikaci veřejné zakázky, nabídkovou cenu a prohlášení dodavatele
podle § 68 odst. 2 ZVZ.
2. Obsah nabídky.
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle kapitoly 3
zadávací dokumentace.
4. Podepsaný návrh smlouvy, ve které jsou obsaţeny závazné obchodní a
platební podmínky dle kapitoly 5 a podmínky vyplývající z kapitoly 11 této
zadávací dokumentace.
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5. Nabídková cena a délka záruční lhůty.
6. Případné další dokumenty.

10.

Způsob, doba a místo podání nabídek

Nabídku dodavatelé podají následujícím způsobem:
1. Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak,

aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Kaţdý dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku.
2. Obálku jsou dodavatelé povinni označit výrazně „NABÍDKA – Klimatizační
jednotky pro serverovny Ústředí VoZP ČR“, označením „NEOTVÍRAT“ a
dále označením adresáta (VoZP ČR) a označením odesílatele (dodavatele)
včetně jeho adresy, na niţ je moţné odeslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.
3. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 01. 2011 do 12:00 hodin.

11.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 17. 01. 2011 v 10:00 hodin v místnosti č. 306 v sídle
zadavatele na adrese: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova
1404/4, Praha 9, PSČ 190 03.

12.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími
hodnotícími kritérii:
Dílčí hodnotící kritéria:
1.

Cena nabídky

40 %

2.

Úroveň a komplexnost
nabízeného plnění

30 %

3.

Harmonogram realizace

20 %

4.

Záruční podmínky

10 %
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K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 – „Cena nabídky“:
Hodnocení podle nejniţší ceny a to s přihlédnutím k ekonomickým dopadům
souvisejících s demontáţi a případným dalším vyuţití stávajících klimatizačních
jednotek.
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 – „Úroveň a komplexnost nabízeného
plnění“:
Zadavatel bude hodnotit předloţený stavebně technický projekt celkového řešení
včetně návrh dohledu provozu zařízení, identifikaci a signalizace kritických závad,
reakční dobu zásahu a termín odstranění závady (SLA)
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 3 – „Harmonogram“:
Hodnocení podle nejkratšího termínu plnění zakázky. Zadavatel poţaduje splnění
předmětu díla a ukončení prací do 31. 1. 2011
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 4 – „Záruční podmínky“:
Zadavatel bude hodnotit délku záruční doby. Jako nejvhodnější bude hodnocena
nabídka s nejdelší záruční dobou.
Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek pouţije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 aţ
100. Kaţdé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráţí úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „výše nabídkové ceny“ získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejniţší nabídkovou cenou) k hodnocené
nabídce.
Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „délka záruční lhůty“ získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky (tj. nabídky s nejdelší záruční lhůtou) k hodnocené nabídce.
Bodová hodnocení, jeţ získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem
na váhu daného dílčího kritéria tak, ţe se vynásobí zlomkem, v jehoţ čitateli bude
váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí
nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována
na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.

13.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel bude pro zájemce organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a
to dne 10. 01. 2011 od 10:00 do 11:00 hod v budově Ústředí VoZP ČR na adrese
sídla zadavatele ul. Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9. Sraz zájemců o prohlídku
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místa plnění je v 10:00 hod. na vrátnici sídla zadavatele. Zájemcům o prohlídku, kteří
se v tento čas nedostaví, zadavatel prohlídku neumoţní.

14.

Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel nepoţaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději do uzavření smlouvy.
V Praze dne 06. 01. 2011

_______________________
MUDr. Karel Štein v. r.
generální ředitel VoZP ČR

Přílohy:
1.

Závazný vzor smlouvy o dílo.

2.

Krycí list nabídky.

Stránka 11 z 11

