VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
kterou zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku s názvem:

“Obnova parkovacích automatů Ústí nad Orlicí“
1) DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY:
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v rámci zadávacího řízení zadávaného formou veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky, podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen zákon) Zadání této zakázky se proto analogicky řídí § 6 Zákona. Odkazy na
Zákon v této výzvě neznamenají postup v zadávacím řízení podle Zákona.
Tato zadávací dokumentace je po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek
s prokázáním splnění kvalifikace uchazečů plně zpřístupněna na veřejném profilu
zadavatele https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html, na které lze rovněž nalézt
veškeré její přílohy a další případné dodatečné informace.
Tato zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje
EZAK dostupného na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html. Veškeré úkony
v zadávacím řízení (jak je definováno dále) včetně předložení nabídky, kterou je však
možno doručit rovněž v listinné podobě, a veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem probíhají podle § 211 Zákona v elektronickém nástroji EZAK.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se zadávací dokumentace nebo technických
informací nástroje EZAK dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte
investičního technika společnosti TEPVOS, spol. s r. o. Ing. Václava Knejpa, e-mail:
knejp@tepvos.cz.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč bez jakýchkoliv výhrad a zcela
podmínky zadávací dokumentace, včetně příloh a všech případných dodatků. Zadavatel
nebude brát v úvahu žádné výhrady uchazeče uvedené v jím podané nabídce, přičemž
jakákoliv výhrada nebo změna požadovaných podmínek zadávací dokumentace
znamená vyřazení a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 Zákona dodržuje podmínky společensky odpovědného
zadávání veřejné zakázky.
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2) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
a) základní údaje:
název:
TEPVOS, spol. s r.o.
sídlo společnosti:
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793
telefon: +420 465 519 841
e-mail: tepvos@tepvos.cz
Společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č.: 16762
(dále jen zadavatel)
b) kontaktní osoby:
zástupci ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Ing. Václav Knejp - jednatel společnosti
Ing. Petr Hovádek - ředitel divize služeb
e-mail: petr.hovadek@tepvos.cz
tel.:
+420 777 773 352

3) PŘEDMĚT A PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
3.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:
„Obnova parkovacích automatů Ústí nad Orlicí“
je dodávka 13 ks parkovacích automatů městského parkovacího systému, jejich instalace
vč. nutných stavebních prací a oživení a související servisní služby.
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
➢ dodávka 13 parkovacích automatů městského parkovacího systému, jako náhrada
za stávající automaty METRIC typ AURA ELITE ve vlastnictví zadavatele. Nové
automaty budou umístěny na stejných místech jako stávající.
➢ jejich instalace vč. nutných stavebních prací, zajištění potřebných povolení a
dodávky potřebného materiálu k instalaci
➢ jejich oživení, počáteční naprogramování a nastavení dle pokynů zadavatele při
jejich uvedení do provozu. Následně pak vždy maximálně 1x ročně na žádost
Zadavatele zajistit úpravu tarifů
➢ Zajištění proškolení dvou provozních pracovníků Provozovatele pro obsluhu a
základní servis nejpozději ke dni uvedení PA do provozu. Na žádost Provozovatele
provést opakované proškolení pracovníků Provozovatele (v případě změny osob
v obslužném personálu)
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➢ Napojení parkovacích automatů do Dohledového centra, prvků vzdálené správy a
dohledového SW a zajistit tak stálý průběžný technický a provozní dohled nad
správnou funkcí PA, kontrolu úhrady parkovného podle SPZ vozidla, poskytnout
Zadavateli on-line vzdálené přístupy do kontrolního rozhraní systému pro
provádění kontrol v terénu a zpřístupnit tyto údaje vzdáleně Zadavateli
➢ Dodávka vyměnitelných náhradních dílů jako záloha pro řádný chod parkovacích
automatů (náhradní, akumulátory, nabíječka akumulátorů apod.)
➢ Dodávka potřebného SW a HW vybavení pro kontrolu úhrady parkovného podle
SPZ
Dodavatel dále musí v průběhu životnosti parkovacích automatů:
➢ Zajistit dodávky spotřebního materiálu do PA podle provozní potřeby. Zajistit
výrobu a dodávku nových parkovacích lístků v případě že si to vynutí změna
legislativy. Ceník těchto služeb musí být součástí nabídky
➢ Zajistit zpracování bezhotovostních plateb bankovní kartou, popř. vč. vkládání
inkasovaných finančních prostředků v rámci souhrnného měsíčního vyúčtování na
účet Zadavatele v Kč. Veškeré bankovní poplatky se zpracováním bezhotovostních
i aktivační a transakční poplatky clearingovým centrům, bankovní poplatky a
provize jdou na vrub Uchazeče. Ceník těchto služeb musí být součástí nabídky
➢ Zajistit plnou technickou funkčnost instalovaných PA včetně údržby, oprav a
dodávky náhradních dílů vč. zajištění pravidelné profylaktické péče min. 1x ročně
na základě objednávky zadavatele. Součástí nabídky bude ceník servisních služeb
3.1 Technická specifikace parkovacích automatů
3.1.1 Konstrukční požadavky na PA:
➢ Shoda s EN 12 414
➢ Provedení pro venkovní instalaci (přímé vystavení povětrnostním vlivům)
➢ Kompaktní skříň PA z ušlechtilé korozivzdorné oceli nebo hliníkových slitin,
➢ Jedinečné a nezaměnitelné výrobní číslo každého jednotlivého automatu
➢ Minimálně 10-letá životnost parkovacího automatu
➢ Souvislá povrchová úprava skříně automatu: barva, povrchová úprava antigraffiti, barva bude upřesněna při podpisu smlouvy
➢ Samostatný technický a pokladní prostor PA s nezávislým uzamykáním
➢ Vícebodové uzamykání dveří technického i pokladního prostoru
➢ Odolnost proti úderům IK10
➢ Typ použitých klíčů a zámků nesmí být běžně dostupný v distribuční síti
➢ Schopnost provozu v rozmezí -25; C až +55°C
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Autonomní solární napájení bez potřeby napojení na síť 230 V – solární panel
s výkonem minimálně 25 W
➢ Solární panel je požadován jako integrální součást tělesa parkovacího automatu
s možností natočení alespoň do 4 směrů pro optimální oslunění
➢ akumulátor s kapacitou min. 27Ah
➢ mincovní pokladna s obsahem min. 4,5 l se dvěma nezávislými zámky (pro vyjmutí
a otevření pokladny)
➢

3.1.2 Požadovaná konfigurace PA:
➢ příjem mincí CZK/EUR – nominály 1Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč a 0,10 €, 0,20
€, 0,50 €, 1 € a 2 €
➢ automat musí umožňovat test správné funkce prostřednictvím testovací mince a
tisk kontrolního testovacího lístku
➢ platba bankovkami není požadována
➢ vracení přeplatku není požadováno
➢ tisk parkovacích lístků, kapacita zásobníku min. 6 500 ks
➢ parkovací lístky budou svým obsahem splňovat náležitosti zjednodušeného
daňového dokladu
➢ tiskárna PA umožní tisk loga/městského znaku provozovatele na parkovací lístek
➢ kontaktní a bezkontaktní čtečky bankovních karet a NFC telefonů bez nutnosti
zadávat PIN, splňující normu ISO 14443
➢ zadávání SPZ vozidel prostřednictvím piezoelektrické klávesnice (nikoli
mechanická tlačítka či dotykový displej)
➢ min. 4 G systém komunikace s dohledovým a platebním centrem – nebo vyšší
➢ přenos veškerých provozních dat, varovných a poplašných hlášení do systému
vzdáleného dohledu a správy, možnost exportu veškerých provozních, finančních
a technických reportů (PDF, xls apod.)
➢ Možnost vytváření volitelných přehledů a reportů
➢ automatická synchronizace času podle systému vzdáleného dohledu
➢ otevřené API rozhraní pro přenos provozních dat do mobilních kontrolních
systémů a třetích systémů provozovatele
➢ ovládání PA prostřednictvím piezoelektrických tlačítek (nikoli mechanická či
elektro-mechanická tlačítka)
➢ komunikační displej min. 5" s anti-reflexní úpravou a s automaticky řízeným
jasem pozadí
➢ komunikační nastavení PA minimálně v pěti jazycích CZ, DE, EN, PL, RU
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3.1.3 Instalační a servisní podmínky PA:
➢ Zadavatel požaduje nové PA a nepřipouští použití repasovaných či použitých
zařízení nebo jejich částí
➢ Maximální délka přerušení provozu PA po dobu instalace: Náhrada stávajících 13
PA za nové včetně provedení stavební přípravy a uvedení PA do provozu bude
provedena Uchazečem v průběhu jednoho pracovního dne
➢ Nové automaty budou instalovány na místa stávajících. Zadavatel požaduje
instalaci na stávající základy, bez větších stavebních zásahů do komunikací a
chodníků, za použití redukčních dílců. Výjimka je možná pouze v nezbytných
případech a po schválení objednatelem.
➢ Případná finální úprava povrchů, pokud bude nezbytná, bude provedena
Uchazečem v průběhu následujícího pracovního dne
➢ Demontované stávající PA METRIC typ AURA Elite rok instalace 2014 si Uchazeč
odkoupí od Zadavatele a odveze. Návrh ceny uvede Krycím listu a o tuto cenu
bude snížena celková nabídková cena
➢ Zadavatel požaduje schopnost uskutečnění servisního zásahu servisu Uchazeče
do 24 hodin od nahlášení závady v pracovních dnech
3.3 Místo plnění veřejné zakázky:
Město Ústí nad Orlicí
4. TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

4.1 Uzavření smlouvy o dílo do
14.6. 2021
4.2 Zahájení realizace od
15.6. 2021
4.3 Ukončení realizace a předání (nejpozději však do 10 týdnů od podpisu smlouvy)
5) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRO PLNĚNÍ DANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Prokázáním kvalifikace pro plnění veřejné zakázky se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti
b) prokázání profesní způsobilosti
c) prokázání technické kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
tohoto řízení.
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Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy 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.
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
dle § 226 a násl. Zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 Zákona.
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. Zákona, platným certifikátem vydaným v
rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci. Má se za
to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 Zákona.
a) Základní způsobilost:
Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel podpisem krycího listu v rozsahu
podle § 74 Zákona.
b) Profesní způsobilost:
Dodavatel předloží:
– výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
– doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
c) Technická kvalifikace:
K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu minimálně 3
realizovaných obdobných dodávek formou prodeje nebo pronájmu, realizovaných
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení. Obdobnou zakázkou
se rozumí dodávka, instalace a oživení min 5 ks parkovacích automatů, včetně adres
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objednatelů a telefonického spojení na kontaktní osoby k možnosti ověření referencí.
Součástí seznamu nemusí být uvedena cena dodávky
K seznamu není nutné předkládat osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení zakázek.
6) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY:
Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení (v příloze této Zadávací dokumentace)
podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
7) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
7.1

Dodavatel musí předložit nabídku na celý předmět dodávky a ocenit všechny části
uvedené v Krycím listu. Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez a s DPH, a to
jako maximální a nepřekročitelná.

7.2

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné ke
kompletnímu zhotovení díla.

7.3

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky.
Obchodní podmínky stanované pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jsou
stanoveny ve formě návrhu kupní smlouvy. který je nedílnou součástí této
zadávací dokumentace, a který je závazný a nelze jej nijak měnit vyjma doplnění
identifikačních údajů dodavatele, lhůt plnění a ceny.

7.4

Součástí nabídky bude:
a) vyplněné krycí listy nabídky (formuláře krycích listů jsou součástí zadávací
dokumentace)
b) vyplněný návrh kupní smlouvy, který bude podepsán (návrh KS je součástí
Zadávací dokumentace) této veřejné zakázky malého rozsahu
c) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady prokazující kvalifikaci
d) Čestné prohlášení dle bodu 6) této výzvy

7.5

V případě jakéhokoliv rozporu v nabídkových cenách mezi dokumenty nabídky
bude dodavatel vyloučen z účasti v tomto řízení. Za rozpor se považuje mj. jiná výše
ceny uvedená v návrhu smlouvy oproti výši ceny uvedené v krycím listu nabídky.
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8) Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení výběru dodavatele bude provedeno zadavatelem určenými pracovníky.
Kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky vyjádřená celkovou
cenou:
Celková nabídková cena - 100 %
Následně budou ceny posouzeny a bude vybrána nejvhodnější nabídka pro plnění veřejné
zakázky podle hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Nabídkovou cenou se rozumí rozdíl celkové ceny za dodávku 13 ks parkovacích automatů
vč. doplňkových dodávek a služeb a ceny za odkup 13 ks parkovacích automatů METRC
ELITE.
Cenou za dodávku se rozumí součet ceny za instalaci 13 ks parkovacích automatů,
dodávky potřebného HW a SW pro kontrolu úhrady parkovného, ceny za připojení a
provozu dohledového a kontrolního centra (pro hodnocení bude použit výpočet na 4
roky). Struktura a výpočet ceny je uveden v Krycím listu.
V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen v podaných nabídkách rozhodne o
pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, kteří nabídky se shodnou nejnižší cenou
podali.
Zadavatelem určení pracovníci provedou posouzení a hodnocení nabídek a v případě
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámí své zadavatel toto rozhodnutí všem
dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje.
Zadavatel bude informovat dodavatele o výběru dodavatele na profilu zadavatele:
https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html
9) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY:
Nabídky zpracují dodavatelé písemně v českém jazyce v jednom originále.
Nabídka se doporučuje zpracovat dle této osnovy:
a) základní informace o dodavateli
- název obchodní firmy (popř. označení, pod kterým činí právní úkony)
- sídlo společnosti (popř. místo podnikání u fyzické osoby)
- IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, označení osoby, která za zájemce činí právní
úkony a telefonické a e-mailové spojení na tuto osobu
b) Krycí list nabídky s nabídkovou cenou
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c) odkazy na systémy prokazující kvalifikaci nebo doklady o kvalifikaci – dle bodu 5) této
výzvy a čestné prohlášení dle bodu 6) této výzvy
d) návrh kupní smlouvy; Návrh kupní smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zástupce dodavatele doloží do
nabídky plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neúplnosti nabídky vyloučit dodavatele z tohoto
řízení. Zadavatel doporučuje dodržet jednotný způsob zpracování nabídky pro
přehlednost a jednoduchost hodnocení podaných nabídek.
10) LHŮTY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídka bude podána:
buď 1) v listinné podobě, v uzavřené a neporušené obálce. Obálka musí být opatřena
razítkem a podpisem dodavatele a označena nápisem:
„NEOTVÍRAT, „Obnova parkovacích automatů Ústí nad Orlicí“
Při převzetí nabídky zadavatelem bude obálka zapsána do seznamu doručených nabídek
a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Nabídky je možno
podávat (osobně od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.) na adresu:
TEPVOS, spol. s r. o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
nebo
2) v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na
adrese: https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 6. 2021 ve 13.00 hodin.
Otevírání nabídek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese:
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu,
že se jedná o zakázku malého rozsahu, je otevírání obálek neveřejné.
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10) OSTATNÍ PODMÍNKY:
a) Kvalita a způsob provedení zakázky se řídí platnými právními předpisy a příslušnými
technickými normami.
b) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
c) Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z
účasti v tomto řízení poskytl jistinu.
d) Zájemci nenáleží za vypracování nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejím vypracováním.
e) Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů obsažených
ve výzvě, neopravňují zájemce požadovat dodatečnou úpravu nabídkové ceny.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích
podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů doručené nejpozději 4 pracovní
dny před koncem lhůty pro podání nabídek, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel
odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel úpravy zadávacích podmínek
uveřejní na profilu zadavatele nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro
podání nabídek. Pokud to povaha vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek.
g) Veškerá komunikace s dodavateli vč. vysvětlení, změn a doplnění zadávací
dokumentace (nastanou-li) bude v souladu s ustanovením § 211 Zákona
probíhat pouze prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese:
https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html
Rozhodné datum: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik
přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy
v elektronickém nástroji.
11) OCHRANA INFORMACÍ, UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY A SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY:
Za důvěrné se podle § 218 Zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl
zadavateli v tomto řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel je v takovém případě
neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),
a) do ukončení tohoto řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu výběrového řízení,
b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle
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Zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle Zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by
mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo
ovlivnit hospodářskou soutěž.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství
již při podání nabídky, jinak se dodavatel vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho
právy včas seznámen.
Zadavatel informuje, že uveřejní smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně
příloh podle Zákona a zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, a dále uveřejní skutečně
uhrazenou cenu podle § 219 Zákona.
12) PRÁVA ZADAVATELE:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, popřípadě
veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout
všechny předložené nabídky, pokud je shledá ze svého hlediska nevyhovujícími. Tuto
skutečnost oznámí písemně všem dodavatelům, kteří podali své písemné nabídky.
13) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU:
je umístěna na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_3.html
Tato zadávací dokumentace obsahuje:
– výzvu k podání nabídky
– návrh kupní smlouvy
– formulář krycího listu
– Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
Za předložené nabídky předem děkujeme.
V Ústí nad Orlicí dne 18.5. 2021
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