TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název VZ:

Dodávka zametače střední hmotnostní kategorie

Evidenční číslo:

01/VZ/10

Druh VZ:

dodávky, podlimitní

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní

Zadavatel
Název zadavatele:

Technické služby Luhačovice, p.o.

IČ:

49156764

DIČ:

CZ49156764

Adresa sídla:

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. Josef Pučalík, ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Pučalík

telefon:

577 131 287/ 724 651 033

fax:

577 131 287

e-mail:

tsluh@avonet.cz

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace, Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice, IČO: 49156764
DIČ: CZ49156764, Ing. Josef Pučalík, ředitel, kontakt: spojovatelka: 577 131 287, fax. 577 131 287,
mobil 724 651 033, e-mail: tsluh@avonet.cz

1. Druh a předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zametače střední hmotnostní kategorie.
Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto:
CPV: 34144431-8 Zametací vozy s vysáváním.
2. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je pro vyzvané zájemce přílohou této výzvy. Ostatní zájemci
si mohou zadávací dokumentaci vyžádat u kontaktní osoby, Ing. Josefa Pučalíka.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Písemné nabídky musí být v uzavřené zapečetěné obálce opatřené na spojích
razítkem a podpisem některé z osob oprávněných za uchazeče jednat, označené
názvem veřejné zakázky, s adresou, na kterou je možno zaslat oznámení podle § 71
odst. 6 zákona.
Nabídky je možno na adresu Technické služby Luhačovice, p.o., Uherskobrodská
188, 763 26 Luhačovice
- zaslat doporučeně
- osobně podat v pracovní dny v době od 8:00 do 13:00 hod. na podatelnu
zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek končí 29.4.2010 ve 13:00 hodin.
Termín otevírání obálek je uveden v zadávací dokumentaci.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v bodě „7.2 Rozsah
kvalifikace“ zadávací dokumentace.

5. Hodnotící kriteria
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti (§ 78 odst.1,písm.a)
zákona). Hodnotící kritéria jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

V Luhačovicích 6.4.2010

Ing. Josef Pučalík
ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
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TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název VZ:

Dodávka zametače střední hmotnostní kategorie

Evidenční číslo:

01/VZ/10

Druh VZ:

dodávky, podlimitní

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní

Zadavatel
Název zadavatele:

Technické služby Luhačovice, p.o.

IČ:

49156764

DIČ:

CZ49156764

Adresa sídla:

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. Josef Pučalík, ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Pučalík

telefon:

577 131 287, 724 651 033

fax:

577 131 287

e-mail:

tsluh@avonet.cz
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Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem Uherskobrodská 119,
763 26 Luhačovice, zastoupené Ing. Josefem Pučalíkem, ředitelem (dále jen „zadavatel“)
vymezují touto zadávací dokumentací veřejnou zakázku na dodavatele zametače střední
hmotnostní kategorie. Veřejná zakázka je zadána jako podlimitní ve zjednodušeném
podlimitním řízení na dodávku podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tato zadávací dokumentace vymezuje
předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
1.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zametače střední hmotnostní kategorie.
2.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto:
CPV: 34144431-8 Zametací vozy s vysáváním.
3.
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
Dodavatel předloží návrh smlouvy. Ve smlouvě uvede následující sankce:
- při nedodržení termínu dodání uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý den prodlení,
- při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu uhradí kupující prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
- nedodržení termínu dodání se považuje za podstatné porušení smlouvy,
- servisní podmínky pro záruční období i po záruce v hodinách od písemného nahlášení
závady (lhůty a ceny za servisní zásah), uvést místo, ze kterého bude poskytován
servis,
- návrh sankce za neplnění servisních podmínek.
4.
Technické podmínky
Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí
vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený
zadavatelem.
Zadavatel stanovil technické podmínky pro dodávku zametače střední hmotnostní
kategorie s požadavkem na výkon a funkci (§ 46 odst. 4) takto:
- Zametací stroj střední hmotnostní kategorie pro údržbu komunikací.
- Hydrostatický pojezd vozidla pro zametání.
- Pohon na obou náprav.
- Řízení všech kol.
- Umístění sběrné jednotky před zadní nápravou.
- Třetí kartáč umožňující použití agresivního výpletu pro narušování tvrdých nánosů,
dostatečně dimenzované nosné rameno.
- Hadice pro odsávání listí nebo jiných nečistot, včetně možnosti vysávání dešťových
vpustí.
- Kabina vozidla s klimatizací a přípravou na rádio.
- Bezpečnostní kamerový systém zadního prostoru za vozidlem.
- Zásobník na smetky v nerezovém provedení.
- Možnost regulace podtlaku sání.
- Tlakové mytí vozidla nebo zásobníku z vlastního zdroje.
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Barevné provedení – RAL 2011.
Možnost regulace šířky záběru zametání.
Možnost oboustranného zametání.
Odpouštění vody ze sběrné nádrže smetků.
Výškově stavitelný třetí kartáč - obrubníky.
Centrální mazání.
Multifunkční ukazatel zametání.
Náhradní kolo. V případě rozdílných rozměrů na přední a zadní nápravě náhradní
kolo od každého rozměru.
- Dostatečné pracovní osvětlení, včetně výstražných majáků.
- Dodání návodu k obsluze v ČJ, včetně schémat elektrické instalace a hydrauliky.
- Dodání katalogu náhradních dílů.
Dodavatel uvede všechny parametry stroje - plošné čištění, rozměry a hmotnosti, hlučnost,
objem sběrné nádoby a zásobníku vody, výkony stroje.

5.
Požadavky na varianty nabídek podle § 70
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel uvede nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH v krycím listu a smlouvě.
Nabídková cena bude určena jako cena nejvýše přípustná.
Platba bude provedena po ukončení zakázky převodním příkazem se splatností 21 dnů
ode dne doručení daňového dokladu. Zálohy se neposkytují.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

7.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

7.1 Obsah nabídky
Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, nestanoví-li zákon
jinak.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky
jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem. V otevřeném
řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace,
nestanoví-li zadavatel jinak.
7.2 Rozsah kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55,
d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56.

Zadavatel stanovil prokázání kvalifikace takto:
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7.2 a)
Základní kvalifikační předpoklady § 53
Základní kvalifikační předpoklady 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 každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel 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, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele 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 každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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 dodavatele,
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 dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
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Zadavatel požaduje podle § 62 odst. 2 prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 předložením čestného prohlášení.
7.2 b)
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 prokáže dodavatel, který předloží:
- dle § 54 písm. a): výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- dle § 54 písm. b): doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
Uchazeč doloží ve své nabídce:
1. výpis z obchodního rejstříku,
2. výpis z živnostenského rejstříku, případně příslušné živnostenské listy na celý
předmět plnění.
7.2 c)
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zadavatel
nepožaduje
7.2 d) Technické kvalifikační předpoklady podle § 56
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 prokáže dodavatel, který
předloží:
- dle § 56 odst. 1 písm. a): seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně,
- dle § 56 odst. 1 písm. c): popis technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k
provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení
certifikátu podle § 56 odstavce 4: Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,
může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů
požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem1) akreditovanou osobou2). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.,
Dodavatel předloží ke splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56:
- dle § 56 odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek realizovaných
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu. Za zakázku obdobného
charakteru se považuje zakázka, jejímž předmětem je dodávka stejného nebo
1)
2)

České technické normy řady ČSN EN ISO 9000.
§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
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podobného charakteru. Přílohou musí být osvědčení nebo čestné prohlášení, že
zboží bylo dodáno, nejméně od 3 odběratelů;
dle § 56 odst. 1 písm. c) ve znění § 56 odst. 4 certifikát systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9000 podle českých norem řady akreditovanou osobou nebo vydané
v členském státě Evropské unie. Pokud dodavatel není výrobcem, může doložit
certifikát výrobce;

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění základní, profesní a ekonomické
kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění technické kvalifikace v prosté
kopii.
Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů (§ 57 zákona).

7.3 Forma a obsah nabídek
Nabídka se podává písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí
být podána v řádně uzavřené obálce nebo obalu, označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Č. 01/VZ/10 – NEOTVÍRAT
„DODÁVKA ZAMETAČE STŘEDNÍ HMOTNOSTNÍ KATEGORIE“
Na vnějším obalu musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.
Půjde-li o nabídku podanou více uchazeči, budou všichni tito uchazeči uvedeni na přední
straně obalu nebo obálky.
Nabídka a další požadované dokumenty budou zpracovány v českém jazyce. Doklady,
kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním
jazyce a též úředně ověřeném překladu do českého jazyka; to neplatí, pokud jde o doklady
ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby nebylo možno
žádný list z nabídky volně vyjmout.
Pro zajištění bezpečnosti nabídky provede uchazeč očíslování všech listů obou částí
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Listy nebo vkládané
díly oddělující jednotlivé oddíly nabídky číslovány být nemusí.
Nabídka bude rozdělena do dvou částí:
- „Část 1: Doklady prokazující splnění kvalifikace,“
- „Část 2: Návrh smlouvy.“
Každá část nabídky musí být členěna do samostatných oddílů, řazených a označených
shodně s následujícími pokyny (pozn. případné jiné než požadované údaje a doklady
nejsou žádoucí, nejsou však porušením podmínek zadání, povinné údaje však musí být
doloženy vždy). Pro přehlednost nabídky není vhodné, aby uchazeč dokládal
nepožadované skutečnosti a písemnosti.
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Část 1: Doklady prokazující splnění kvalifikace
Tato část bude obsahovat:
1. obsah části 1 - obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých částí, bodů s čísly
stránek,
2. krycí list nabídky (dodavatel vyplní dle předloženého vzoru),
3. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů § 53 zákona:
 čestné prohlášení,
4. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona:
 výpis z obchodního rejstříku,
 výpis z živnostenského rejstříku, příp. živnostenské listy na celý předmět plnění,
5. doklady prokazující technické předpoklady dle § 56 zákona,
 seznam významných dodávek, stejného nebo obdobného charakteru
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech vč. požadovaných osvědčení
nebo čestných prohlášení
 certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9000,
Část 2: Návrh smlouvy
Tato část musí obsahovat návrh smlouvy, který bude podepsán oprávněnou osobou
uchazeče a případně opatřen razítkem.
Ve smlouvě musí být uvedeny sankce za nesplnění dle obchodních podmínek, termín
plnění, záruční doba, záruční podmínky, závazné servisní podmínky pro záruční
období i po záruce v hodinách od písemného nahlášení závady (lhůty a ceny za
servisní zásah), návrh sankce za neplnění atd.
8.
Místo a lhůta pro podání nabídek
Písemné nabídky v zapečetěné obálce opatřené na spojích razítkem a podpisem některé
z osob oprávněných za uchazeče jednat zašlete doporučeně na adresu Technické služby
Luhačovice, p.o., Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice nebo osobně podejte
v pracovní dny v době od 8:00 do 13:00 hod. na podatelnu zadavatele na téže adrese.
Lhůta pro podání nabídek končí 29.4.2010 ve 13:00 hodin.
9.
Termín a místo otvírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.4.2010 ve 8:00 hodnotící komisí
v zasedací místnosti zadavatele na adrese Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice.
Otevírání obálek jsou oprávněni zúčastnit se členové hodnotící komise a max. 1 zástupce
uchazeče. Zástupci uchazeče, pokud nejsou přímo statutárním orgánem dodavatele, jsou
povinni předat předsedovi hodnotící komise plnou moc.
10. Termín a místo plnění zakázky
Termín plnění: JE HODNOCEN - navrhne dodavatel ve dnech od předpokládaného
termínu zahájení dodávky.
Předpokládané zahájení doby plnění je 1.6.2010 a požadovaný termín ukončení je
nejpozději do 31.8.2010, kdy je veřejná zakázka skončena s splněna předáním zboží
zadavateli.
Tento termín je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Z tohoto důvodu si
zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení
nebo ukončení doby plnění v návaznosti na řádné ukončení zadávacího řízení.
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Místem plnění je areál společnosti Technické služby Luhačovice, p.o., Uherskobrodská
188, Luhačovice.
11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky dle § 78 odst.1
písm.a) zákona:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH
60 %
- termín dodání ve dnech od předpokládaného zahájení doby plnění 20 %
- záruční doba v měsících na celý stroj
10 %
- servisní podmínky pro záruční i pozáruční období (ceny, lhůty)
10 %
12. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Dodavatel předá svou nabídku bez nároku na úhradu nákladů, z jejího předání nemůže
vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
V Luhačovicích dne 6.4.2010

Ing. Josef Pučalík
ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Podlimitní veřejná zakázka

Veřejná zakázka č. 01/VZ/10
Název:

Dodávka zametače střední hmotnostní kategorie
Zadavatel

Název:

Technické služby Luhačovice, p.o.

Sídlo:

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice

Tel./fax

577 131 287 / 577 131 287

IČ:

49156764

DIČ

CZ49156764

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Ing. Josef Pučalík

Kontaktní osoba

Ing. Josef Pučalík

Tel./fax

577 131 287, 724 651 033 / 577 131 287
Dodavatel

Název:
Sídlo:
Tel./fax
Email:
IČ:
DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem
dodavatele
Kontaktní osoba
Tel./fax
Email:
Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH
Samostatně 20 % DPH
Cena celkem včetně DPH
Oprávněná osoba za dodavatele jednat
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis oprávněné osoby:

