ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Podlimitní veřejná zakázka na služby:

POZÁRUČNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA VOZIDEL
TOVÁRNÍCH ZNAČEK VOLKSWAGEN A ŠKODA
podlimitní veřejné zakázce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 2/21

Účastník zadávacího řízení se musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.
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1. ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:
IČO:
DIČ:
Kontaktní adresa zadavatele:
Osoba zastupující:
Právní forma:

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková
organizace
47366630
CZ47366630 – neplátce DPH
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Ing. Vladislava Filová, ředitelka
331 příspěvková organizace

Kontaktní osoba:
Ing. Daniela Střechová
Telefon:
E-mail:

ve věcech formální stránky VZ
+420 567 571 235
strechova@zzsvysocina.cz

Bc. Martin Václavek
Telefon:
E-mail:

ve věcech odborných
+420 567 571 247
vaclavek@zzsvysocina.cz

Profil:
(elektronický nástroj E-ZAK)

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html
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2. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
Účastník je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY
POZÁRUČNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA
ZNAČEK VOLKSWAGEN A ŠKODA

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VOZIDEL TOVÁRNÍCH

ÚČASTNÍK PODÁVÁ NABÍDKU PRO ČÁST ….. - OBLASTNÍ STŘEDISKO

…………………………………..
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO
IČO

DIČ

SÍDLO NEBO BYDLIŠTĚ ÚČASTNÍKA

OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZA ÚČASTNÍKA JEDNAT
(JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE)
KONTAKTNÍ OSOBA
ÚČASTNÍKA

TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU

E-MAIL

DODAVATELEM JE MALÝ ČI STŘEDNÍ PODNIK (ANO / NE)

NABÍDKOVÁ CENA
V KČ BEZ DPH

SAZBA
DPH

V KČ VČETNĚ
DPH

I. 1 HODINA MECHANICKÝCH PRACÍ
II. 1 HODINA ELEKTRICKÝCH OPRAV
III. 1 HODINA KAROSÁŘSKÝCH A LAKÝRNICKÝCH PRACÍ
IV. PAUŠÁLNÍ CENA ZA ODVOZ A PŘISTAVENÍ POJÍZDNÉHO
VOZIDLA

Účastník tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky,
jsou pravdivé a pro účastníka závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.
V…………………… dne………………..

…………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
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3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pozáruční opravy
a údržba vozidel továrních značek Volkswagen (VW) a Škoda (sanitních a osobních - referentských).
Zadavatel požaduje v rámci oprav a údržby provádění všech běžných servisních prací na vozidle, tj.
mechanické opravy (motorové a podvozkové skupiny, nepatří sem výměna pneumatik, výměna oleje a servis
brzd), elektrické opravy, karosářské a lakýrnické práce. Pro účely oprav požaduje zadavatel dodání dílů
shodných s díly montovanými na vozidla v prvovýrobě. Použití jiných dílů je možné jen se souhlasem
zadavatele.
Předmětem plnění nejsou opravy vozidel, které hradí byť jen zčásti pojišťovna v souvislosti s likvidací
pojistné události.
CPV kód veřejné zakázky: 50100000-6
Zadavatel se zabýval možností zohlednit při zadávání VZ zásady společensky odpovědného veřejného
zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 zákona. Zakázka s ohledem na rozsah a časové trvání neovlivní výrazně
pracovní trh. Zadavatel nemá možnost žádným způsobem sledovat ani ovlivnit sociální a pracovní podmínky
zaměstnanců jednotlivých firem, pouze konstatuje, že s ohledem na vysoce odbornou povahu služeb
pravděpodobně nevytvoří zadáním veřejné zakázky prostor pro začleňování osob na pracovním trhu
znevýhodněných. Vzhledem k tomu, že dodavatelé služeb jsou převážně malé nebo střední podniky a že
požadované služby jsou konkrétně vymezeny (vč. požadavku na nové originální náhradní díly), nelze
předpokládat výraznou možnost uplatnění inovací nebo postupů významně šetrnějších k životnímu prostředí.
Zároveň zadavatel nepředpokládá při plnění této zakázky zvýšené riziko v oblasti pracovních podmínek,
zaměstnanosti nebo ochrany životního prostředí. Zadavatel proto konstatuje, že vzhledem k povaze a smyslu
zakázky nejsou tato hlediska při zadání VZ významná a nebudou tudíž ani součástí hodnocení nabídek.
3.2.
Předpokládaná hodnota
Předpokládaná celková hodnota zakázky: 3 800 000,- Kč bez DPH. Tato částka je pouze odhadem na
základě zkušeností objednatele z minulých let a není pro žádnou ze stran závazná.
3.3.
Místo plnění
Místem plnění je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61,
586 01 Jihlava (včetně všech výjezdových základen) a provozovna nebo provozovny zhotovitele.
3.4. Doba plnění
Doba plnění veřejné zakázky se stanovuje na dva roky od účinnosti smlouvy.

4.

ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI A ZPŮSOB ZADÁNÍ

Veřejná zakázka je rozdělena na části, a to podle jednotlivých oblastních středisek (dále jen o.s.) zadavatele:
 A – o. s. JIHLAVA (základny Jihlava, Telč) – oblast disponuje 9 vozidly VW Transporter T5/T6 (dále jen
„VW“) a 4 vozidly Škoda (Škoda Octavia I, II, III, Škoda Fabia III)
 B – o. s. HAVLÍČKŮV BROD (základny Havlíčkův Brod, Ledeč n. S., Chotěboř, Habry, Přibyslav) –
oblast disponuje 13 vozidly VW a 2 vozidly Škoda (Škoda Octavia I, II)
 C – o. s. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (základny Nové Město n. M., Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí,
Bystřice nad Pernštejnem) – oblast disponuje 11 vozidly VW a 2 vozidly Škoda (Škoda Octavia II,
Škoda Fabia II)
 D – o. s. TŘEBÍČ (základny Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Jemnice, Moravské Budějovice) –
oblast disponuje 13 vozidly VW a 1 vozidlem Škoda Fabia II

4/18

 E – o. s. PELHŘIMOV (základny Pelhřimov, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Počátky, Pacov) – oblast
disponuje 12 vozidly VW a 1 vozidlem Škoda Fabia II
Účastník je oprávněn podat nabídku pro jedinou vybranou oblast, pro více oblastí nebo pro celé území Kraje
Vysočina.
Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky. Na základě této
rámcové smlouvy bude vítěznému účastníkovi (zhotoviteli) zadávat jednotlivé objednávky na pozáruční
opravy nebo údržbu vozidel Volkswagen a Škoda.

5.
5.1.

ÚDAJE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
5.1.1. Textová část zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) včetně podrobné specifikace
5.1.2. Přílohy

5.2.
Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům
Zadavatel v souladu s § 96 ZZVZ zveřejní ZD včetně všech příloh na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení
zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

6.

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

6.1.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Veškerá komunikace (doručování dokumentů a informací týkajících se zadávacího řízení) mezi zadavatelem
a dodavatelem bude probíhat elektronicky, a to prostřednictví:
 elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) (preferovaný způsob)
 datové schránky
 e-mailem (datová zpráva musí být opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem)
6.2.
Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení ZD dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel poskytne vysvětlení ZD
do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, nejpozději však do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.
6.3. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel dle § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění ZD uveřejní zadavatel na profilu zadavatele.

7.

ÚDAJE O PODÁNÍ NABÍDKY

7.1 ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být podána elektronicky, a to pouze prostřednictvím E-ZAK. Dodavatel vloží celou nabídku
nejlépe v jednom naskenovaném dokumentu. Při odeslání nabídky a vložení na profil zadavatele bude
systémem vyžadován elektronický podpis. Zadavatel nevyžaduje, aby nabídka byla podepsána uznávaným
elektronickým podpisem.
Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se dle
§ 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné mít provedenou registraci v E-ZAK (https://ezak.krvysocina.cz/registrace.html). Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou
dostupné na: https://ezak.kr-vysocina.cz
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Pro ověření, zda prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení, zadavatel
doporučuje ověřit správnost a funkčnost nastavení provedením Testu nastavení prohlížeče na adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/test_index.html.
Test prostředí prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost nastavení pro práci s E-ZAK.
Test odeslání nabídky umožňuje vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí E-ZAK.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání, nebo technického nastavení kontaktujte lze
kontaktovat provozovatele E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.
7.2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.3.2021 ve 13:00 hodin.
7.3. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Otevírání všech řádně podaných elektronických nabídek proběhne v den skončení lhůty pro podání nabídek,
a to v 13:30 hodin na adrese zadavatele v kanceláři ředitelky.
Účastníci se otevírání nabídek podaných elektronicky neúčastní.
Otevírání nabídek se bude řídit ustanovením § 109 zákona.
7.4. VYUŽITÍ PODDODAVATELE
Zadavatel neomezuje využití poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam
poddodavatelů, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO), část veřejné
zakázky plněná poddodavatelem (vyjádřena v % celkových nákladech) a druh a rozsah části plnění předmětu
prostřednictvím poddodavatele.
7.5. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu 4 měsíců.

8. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
8.1. PODMÍNKY KVALIFIKACE

Předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění:
A. základní způsobilost v rozsahu podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 ZZVZ podmínku podle odst. 1 písm. a)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené
v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 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 § 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 § 74 odst. 1 písm. e).
B. profesní způsobilost podle:
 § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
C. Další požadavky zadavatele:
 Dodavatel doloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou jednat za účastníka, že
v posledních třech letech provedl opravu nejméně 50 vozů značky Volkswagen Transporter.
 Dodavatel doloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou jednat za účastníka, že má
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, přičemž limit pojistného plnění za
jednu pojistnou událost činí nejméně 1 000 000,- Kč. Vybraný dodavatel je povinen dle § 104 ZZVZ
před podpisem smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu, nebo pojistný certifikát k pojistné
smlouvě (v kopii).
8.2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI NABÍDKY:

Dle § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze č. 1 ZD), nebo evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 ZZVZ.
8.3. POŽADAVKY NA STÁŘÍ DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
8.4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 prostřednictvím jiných osob. Dodavatel v takovém případě je povinen předložit:




doklady prokazující splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 jinou osobou
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
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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 - obsah
písemného závazku musí mít náležitosti dle § 83 odst. 2 ZZVZ

8.5. SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti a technické
kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují kvalifikaci
prostřednictvím jiných osob.
8.6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELE

Zadavatel požaduje dle § 85 ZZVZ, aby účastník přeložil doklady prokazující základní způsobilost podle
§ 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů, a to v rozsahu podle bodu 8.1. A, B ZD.
Pokud účastník zadávacího řízení tento požadavek zadavatele nesplní, má zadavatel právo po účastníkovi
požadovat výměnu poddodavatele. Pokud tak účastník zadávacího řízení neučiní do konce lhůty, kterou mu
zadavatel pro tuto náhradu poddodavatele poskytne, zadavatel jej může ze zadávacího řízení vyloučit.
8.7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může prokázat dle § 228 ZZVZ splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti
podle § 77 ZZVZ předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než
3 měsíce.
8.8. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem
8.9. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může dle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů.
8.10. PŘEDKLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ORIGINÁLŮ DOKLADŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Jako originál nebo ověřenou kopii dokladu lze předložit elektronický dokument získaný autorizovanou
konverzí listinného dokladu.
Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních systémů
veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku - www.justice.cz, výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů - http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx). V zadávacích řízeních mohou být
používány elektronické dokumenty v podobě výpisů z těchto informačních systémů.
Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečetí (např. skeny
listinných výpisů, printscreen obrazovky) jsou z hlediska ZZVZ považovány za prosté kopie.
Dodavatel může podle § 45 odst. 4 ZZVZ předložení dokladu nahradit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy.

9.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

a) Cena práce bude stanovena hodinovými sazbami, a to se započtením možných rizik, zisku, finančních
vlivů (např. inflace) atd. Účastník stanoví zvlášť:
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 hodinovou sazbu za mechanické práce (I),
 hodinovou sazbu za elektrické opravy (II),
 hodinovou sazbu za karosářské a lakýrnické práce (III)
b) Zhotovitel uvede paušální cenu celkem (IV) za odvoz pojízdného vozidla z výjezdové základny
objednatele a přistavení vozidla po provedení opravy nebo údržby na výjezdové základny v rámci
daného oblastního střediska (dle určení objednatele).
Nabídková cena dle bodů a) - b) bude uvedena v krycím listu nabídky, který je nedílnou součástí ZD.
Nabídková cena bude uvedena v předepsané skladbě. Zadavatel nepřipouští nulovou cenu. Nabídková cena
bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je
možné změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.
Zhotovitel dále objednateli účtuje cenu náhradních dílů a materiálu. Cena náhradních dílů nesmí překročit
částku doporučenou obchodním zastoupením značek Volkswagen a Škoda na trhu ČR v době plnění.

10.

HODNOCENÍ NABÍDEK

10.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny, a to
podle následujících dílčích kritérií, pro která zadavatel stanovil váhu takto:
Kritérium č. 1 – Výše hodinové sazby za mechanické práce (I) – váha kritéria 40 %
Kritérium č. 2 – Výše hodinové sazby za elektrické opravy (II) – váha kritéria 20 %
Kritérium č. 3 – Výše hodinové sazby za karosářské a lakýrnické práce (III) – váha kritéria 20 %
Kritérium č. 4 – Výše paušální ceny za odvoz a přistavení vozidla (IV) – váha kritéria 20 %
Hodnocení částí VZ (A-E) bude probíhat samostatně.
K hodnocení kritéria č. 1- 4 bude použit údaj z krycího listu nabídky tvořícího nedílnou součást ZD.
Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. Metodou porovnání nabídkových hodnot je indexace na
nejlepší hodnotu (nejlepší hodnota získává 100 % (bodů), ostatní hodnoty jsou indexovány vůči nejlepší
jako její podíl).
Získané body v daném kritériu budou vynásobeny jejich vahou.
Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí účastníků v celkovém hodnocení.
Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po
hodnocení nabídek jednotlivých částí VZ umístěných na prvním, případně druhém nebo třetím místě
v pořadí.

11.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel pro každou část VZ, na kterou podává nabídku, může předložit samostatnou nabídku obsahující
veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části VZ, nebo předloží nabídku najednou za všechny
části, na které podává nabídku, s uvedením příslušných verzí krycích listů a rámcových smluv.
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona,
a to v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce
jejich překlad do českého jazyka, doklady ve slovenském jazyce předkládají bez překladu.
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11.2. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ PÍSEMNÉ VERZE NABÍDKY

Zadavatel požaduje, aby písemná verze elektronické nabídky účastníka byla řazena následovně:
a) obsah nabídky
b) krycí list nabídky (resp. krycí listy - v případě podání nabídky pro více částí veřejné zakázky)
c) doklady k prokázání základní způsobilosti
d) doklady k prokázání profesní způsobilosti
e) doklady k prokázání dalších požadavků zadavatele
f) podepsaný návrh smlouvy (resp. návrhy – v případě podání nabídky pro více části veřejné zakázky)
g) ostatní údaje, které tvoří nabídku

12.

ABSOLUTNĚ VYMEZENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu rámcové smlouvy (dále
jen „smlouva“). Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2. Účastník, který podává
nabídku pro více částí (oblastních středisek), vyplní smlouvu pro každou část VZ.
Zájemce vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, zejména část VZ a oblastní středisko,
identifikační údaje, nabídkovou cenu (I – IV) a adresy dle zvolené varianty, aniž by jinak přepsal absolutně
vymezené obchodní podmínky návrhu smlouvy. Podpisem účastník stvrzuje svůj souhlas s obchodními
podmínkami.
Platební podmínky: Daňový doklad (faktura) bude po provedení díla vystaven na adresu sídla zadavatele. Pro
účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Doba splatnosti daňového dokladu bude
stanovena na 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem
z účtu zadavatele na účet dodavatele výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou udávány v této
měně.
Zadavatel není plátcem DPH.

13.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nestanovuje prohlídku místa plnění.

14.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

15.

VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

16.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší zjednodušené podlimitní řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení
zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení.
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17.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy zadavateli předložit § 122 odst. 3 ZZVZ elektronické
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dále zadavatel dle § 104 odst. a) ZZVZ požaduje jako další podmínku pro uzavření smlouvy předložit kopii
smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu (popř. pojistný certifikát k pojistné smlouvě), přičemž limit
pojistného plnění za jednu pojistnou událost činí nejméně 1 000 000,- Kč.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravující veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, zadavatel dle § 122 odst. 5 ZZVZ ve
výzvě vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
 ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
 k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
o výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
o seznam akcionářů,
o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
o společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě nesplnění těchto povinností zadavatel účastníka vyloučí dle § 122 odst. 7 ZZVZ.
V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48 odst. 7 a odst. 9
ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má vydány výlučně zaknihované
akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti
ze zadávacího řízení, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel
nemá výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností
nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil
písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází;
tato žádost se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ.
Povinnost zadavatele vyloučit vybraného dodavatele jako účastníka řízení se podle § 48 odst. 10 ZZVZ
nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %
základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

18.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele (oznámení se považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění)
 nehradit náklady spojené s účastí na zadávacím řízení
 pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení v souladu s § 46 ZZVZ požadovat po účastnících
zadávacího řízení objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů, a to i opakovaně
 vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ
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Pokud se ve specifikaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty,
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn
nabídnout rovnocenné řešení.
V Jihlavě dne 16.2.2021

Ing.
Vladislava
Filová

Digitálně podepsal
Ing. Vladislava Filová
Datum: 2021.02.16
09:58:29 +01'00'

……………………………..
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
PŘÍLOHA Č. 2: NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY (JEDNOTNÝ PRO VŠECHNY ČÁSTI VZ)
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PŘÍLOHA Č. 1:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ÚČASTNÍK:

...................................................

SE SÍDLEM:

…………………………………

IČO:

…………………………………

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, neboť
je účastníkem:
1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku
v podobě podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestné činy
hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy
proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné
moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné
moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
4. 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,
5. který není v likvidaci a nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona, neboť se jedná
o dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je oprávněn podnikat podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a vlastní doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje požadavky zadavatele, neboť se jedná o dodavatele:
 který v posledních třech letech provedl opravu nejméně 50 vozů značky Volkswagen Transporter


který má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, přičemž limit pojistného
plnění za jednu pojistnou událost činí nejméně 1 000 000,- Kč

.

V…………………… dne………………..

……………………………………………………
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
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PŘÍLOHA Č. 2: NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY
ČÁST … (OBLASTNÍ STŘEDISKO ……………………...)

RÁMCOVÁ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
1. ………………………………………………
se sídlem: …………………………………..
zastoupená …………………………………
IČO: ………………………………………..
DIČ: ………………………………………..
bankovní spojení: …………………………..
číslo účtu: …………………………………..
(dále jen „zhotovitel“)
a
2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,
číslo účtu: 26736681/0100
(dále jen „objednatel“)
uzavírají tímto rámcovou smlouvu v rámci podlimitní veřejné zakázky na pozáruční opravy a údržbu
vozidel továrních značek Volkswagen a Škoda (ev. č. zakázky VZ 2/21)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

2.
3.

4.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provádět na základě individuálních objednávek dle potřeb
objednatele pozáruční opravy a údržbu vozidel Volkswagen a Škoda za podmínek sjednaných níže.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu.
Sjednávané práce na vozidlech objednatele zahrnují zejména mechanické práce, elektrické opravy,
karosářské a lakýrnické práce.
Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel není vůči objednateli v postavení výhradního dodavatele
služeb dle odst. 2 (objednatel je oprávněn s ohledem na kapacitu servisu a časové hledisko vlastního
provozu zadávat opravy i jiným zhotovitelům).
Tato smlouva se nevztahuje na opravy, které hradí byť jen zčásti pojišťovna v souvislosti s likvidací
pojistné události (s ohledem na odlišný způsob kalkulace ceny oprav akceptovaný pojistiteli).
Článek II.
Místo plnění a podmínky provádění díla

1.
2.

Zhotovitel provádí sjednané práce ve své provozovně nebo provozovnách (popř. provozovně
poddodavatele).
Smluvní strany se dohodly, že
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a) zhotovitel si vozidlo určené k opravě nebo údržbě vyzvedne na výjezdové základně objednatele
uvedené v objednávce, a to na adrese*:
část A. o.s. JIHLAVA: Jihlava, Vrchlického 61, nebo
Telč, Masarykova 330
-----------------------------------------------------------------------------část B. o.s. HAVLÍČKŮV BROD: Havlíčkův Brod, Husova2621,
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 15,
Ledeč nad Sázavou, Koželská 1342,
Habry, Pražská 456, nebo
Chotěboř, Legií 1710
-----------------------------------------------------------------------------část C. o.s. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ: Nové Město na Moravě, Žďárská 607,
Bystřice nad Pernštejnem, Bratrská 117,
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 17, nebo
Žďár nad Sázavou, Studentská 4
-----------------------------------------------------------------------------část D. o.s. TŘEBÍČ: Třebíč, Janáčkovo stromořadí 230,
Moravské Budějovice, Jemnická 1691,
Náměšť nad Oslavou, Husova 898,
Velká Bíteš, Košíkov 85, nebo
Jemnice, Budějovická 1017
-----------------------------------------------------------------------------část E. o.s. PELHŘIMOV: Pelhřimov, Slovanského Bratrství 710,
Humpolec, Hálkova 422,
Kamenice nad Lipou, Masarykova 901,
Pacov, Žižkova 1063, nebo
Počátky, Žižkova 708
dopraví je do své provozovny a po provedení opravy nebo údržby zpět na výjezdovou základnu
uvedenou v objednávce, to provede zhotovitel vždy s pomocí odtahového vozidla
b) pokud je to pro objednatele vhodnější, objednatel vozidlo dopraví do provozovny zhotovitele a zpět
na výjezdovou základnu po pozemní komunikaci s využitím vlastního řidiče nebo (zejména při
poruchách v terénu) s využitím kterékoli dostupné odtahové služby.
3. Zhotovitel použije k opravě výhradně nové originální náhradní díly, resp. díly použité v prvovýrobě.
Použití jiných dílů musí být schváleno vedoucím dopravy ZZS KV.
4. Zhotovitel je povinen převzatá vozidla vždy parkovat v zabezpečeném prostoru. Smluvní strany se
dohodly, že z důvodu ochrany zájmů objednatele bude zhotovitel zkušební jízdy realizovat bez zastávek.
Článek IV.
Doba plnění
Zhotovitel je povinen dodržet sjednanou dobu plnění pro provedení opravy nebo údržby. Překročení
sjednané doby je zhotovitel povinen objednateli předem oznámit. Zhotovitel je povinen průběžně objednatele
informovat o průběhu prací.

*

Účastník zvolí příslušnou variantu dle oblastního střediska (části VZ) a zbývající smaže
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Článek V.
Cena oprav a údržby
1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené služby následující částky:
nabídková cena v Kč
sazba
bez DPH
včetně DPH
DPH

Popis
I. 1 hodina mechanických prací
II. 1 hodina elektrických oprav
III. 1 hodina karosářských a lakýrnických prací
IV. paušální cena za odvoz z výjezdové základny a
následné přistavení vozidla

2. Objednatel se dále zavazuje uhradit cenu náhradních dílů a materiálu, použitých při opravě a údržbě
vozidla. Cena originálních dílů Volkswagen a Škoda nesmí překročit cenu doporučenou obchodním
zastoupením těchto značek pro český trh v době plnění.
3. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení opravy a přistavení
vozidla. Zhotovitel je povinen ve faktuře provést položkové rozúčtování ceny práce, náhradních dílů,
použitého materiálu a sazeb za dopravu.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě
15 dnů ode dne vystavení faktury. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů
ode dne vystavení faktury na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy
cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud zjistí
závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením
nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.
7. Při prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
Článek VI.
Záruka a záruční servis
1. Záruka na provedenou opravu činí 6 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem přistavení opraveného
vozidla na výjezdovou základnu uvedenou v objednávce, popř. dnem vyzvednutí opraveného vozidla
z provozovny zhotovitele zaměstnancem ZZS KV.
Vady v záruce budou odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady, zhotovitel přitom postupuje
obdobně jako při převzetí vozidla k opravě nebo údržbě (odvoz a přistavení vozidla).

Článek VII.
Další ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv a je uzavřena na dobu dvou roků.

17/18

2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné
správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní objednatel. V případě nesplnění zákonné povinnosti
je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. U oprav, jejichž
předpokládaná cena přesáhne 50 000 Kč (bez DPH), bude vystavena a následně zveřejněna smlouva.
Obě smluvní strany berou tuto skutečnost na vědomí.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smlouvy ze strany
zhotovitele. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením zhotoviteli. V případě méně závažného,
avšak opakovaného porušování smluvních povinností ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn
smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, zejména o smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné
zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich
smlouvu neuzavírá v tísni.
8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy
dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
9. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že zhotovitel opakovaně nedodrží sjednanou
lhůtu pro provedení opravy nebo údržby (a toto prodlení přitom nemá původ ve výskytu dalších závad na
vozidle ani v prodlení dodavatele náhradních dílů).
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.
V Jihlavě dne …………..

…..…………..…………………..
za objednatele
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

V …………….. …dne ……………...

……………………………….….
za zhotovitele
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