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v rámci zJednodušeného podlimltního lizeni dle zákona c. I34l2016 Sb., o zadávámí
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dáLle jen ,ZTvzÍ),
na reďizaci podllmltní veřeJné zakázkyt s názvem:

,rKoncepce veřeJného osvětlení ve městě Beroun'3

Yýzva k podání nabídek pro veřeJnou zahÁzku na elužby zadávanou ve zJednodušeném
podllmítním iiaeni ille ZZÝZ.
7. Id'enttffkační údqJe zad,anntele

Název:

Sídlo:

IČ/DIČ
Právní forma:
oprávněná osoba:
Adresa proíilu zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel.:

E_mďl:

Město Beroun
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266

oo233l29lCZOO233I29

ol

Beroun

801 - Obec
Mgr. Ivan Kůs, starosta
https: / /zakazlšl.mesto-beroun.czl
Ing. arch. Dana Vilhelmová
+420 3I1 654 180

uprrúirnuberoun.cz

2. Zá.stttpce zo;da;ao;tele
Název:

Sídlo:
IČ:

DIČ:

Zapsána

osoba oprávněná jednat:
Kontaktni osoba zástupce
zadavatele:

Ing. Tomáš Sousedík

Do Lipan 662/L9, 103 OO Praha 10

47605472

cz72I2t50418

Fýzická osoba podnikajícídle

nezapsaná v obchodním rejstříku
Ing. Tomáš Sousedík, řeďtel

tel.:

Ing. Jiri Skála
+420 601 156 950

e-mďl:

skalaíZJmetrolux.cz

Živnostenského

zákona

Zadavatel se v souladu s $ 43 odst. 1 ZT,IZrozhodl nechat se smluvně zastoupit pň prováděni
úkonůpodle tohoto zákona souvisejícíchse zadávacím ňzením výše uvedenou osobou. Osoba
zastupující zadavatele splňuje poŽadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího
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řízenínebude účastnit.

a. Úda1e o úéastníkoai
Účastník je povinen vyplnit přílohu č. 1 (Krycí list nabídky) této vyzrry k podání nabídek.

e.Úda1eozakdzce
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na sluŽby zadávanou dle zákona č' I34 12016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisu (dďe jen zzvz),
v souladu s S 53 ZZYZ ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen ,zakázka" nebo
,zadávací řízení'')' Účastník podá svou nabidku k celému rozsa}ru zakáz\<y, jak to vyŽaduje
tato výTIa k podání nabídek. Nabídky k částem zakázl<y nebudou přijaty.
Podáním nabídky přijímá účastníkzad'ávacího řízení plně abezvýhrad podmínlry zadávacího
řizenÍ' Predpokládá se, Že účastníkpečlivě prostuduje vŠechny pokyny, formuláře a termíny
obsaŽené v tétowýzvék podání nabídek a v jejích přílohách a bude se jimi řídit. Výzva k podánÍ
nabídek, včetně veŠkeryich příloh (dále společně jen ,,zadávaci dokumentace") je dostupná na
adrese profilu zadavatele : https / / zakazkv. mesto - berou n. cz /
:

5.Předmét zakdzkg
Předmětem veřejné zakév|<y je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na územíměsta
Beroun v souladu se zákonem č. I3l1997 Sb., prováděci vyhláškou c.Io4/1997 Sb. (vŠe
v aktuálně platném a účinnémznění) a souborem norem Čslt BN 13 201 osvětlení pozemnÍch
komunikací, část I až 5, a normami Čstl Btv L2464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení
pracovních prostorú - Cást 2: Venkovní pracovní prostory, ČsN zs 6102 Projektování
křiŽovatek na silničníchkomunikacích a Čstv 73 7507 Projektování tunelu pozemních
komunikací a dalŠímitechniclqimi normami za účelemzajištění kvalitního osvětlení
pozemních komunikací včetně definování světelně-techniclých parametrú pro osvětlenÍ
vybraných objektů.

Jde o soubor strategiclých dokumentů, jejichŽ smyslem je definovární parametrů, pravidel
a postupu ve veřejném osvětlení pro dosaŽení stanovených kvďitativních parametrů při
odpovídajícíchprovozních a investičníchnákladech.

Zpracováni koncepce musí být v souladu s výzvou č. 58 operačníhoprogramu Zaměstnanost,
resp. s podanou Žádostí o dotaci s názvem: ,,Beroun - bezpečnéměsto" (registračníčíslo
projektu : C2.O3.4.7 4 I O.O I O.O I 16-058/ 0007396).
Koncepce bude také obsahovat princip monitorování a evďuace, který bude sledovat, zda se
koncepce, resp. v jeho rármci definované cíle, daří naplňovat. Součástí koncepce bude
i definování vize budoucího stavu Vo. V analytické části dokumentu bude také zohledněno
členénína data týkajícíse Žen a muŽů'
Předmět plnění je dále podrobně specifikován v příloze č. 2 výrvy k podá'rrí nabídek.

Zadavatel uvádí, že údaJe obsaženév této wýzvé k podání nabídek a v Jejich přílohách
Jsou kompletní a plně dostačujícík podání nabídky.

Í2 /

16|

Evropská unie
Evropský soclátni íond

operačni program ZanĚstnanost

KlasiÍlkace oředmětu veřelné zakázkv:
CPV

kódy:

794ls2oo-8 Poradenstvív oblastl plánování
? t 24 1 ooo -9 Studíe Prove ditelnostl, poradenství' analý za

Podáním nabídky přijímá účastníkplně a bez výhrad podmínlry zadávacího Ťízení.
Předpokládá se, Že účastníkpečlivě prostuduje vŠechny pokyny, formuláře, termíny
a specifikace obsaŽené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit' Pokud účastník
neposkytne včas všechny poŽadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude ve všech ohledech odpovídat poŽadavkům zadávací dokumentace, bude to
zadavatelem povaŽováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka

zadávacího Íizeni.

Zadávaci řízeníse íídiZZYZ a případně dďšími souvisejícími právními předpisy. Podmínky
zadávacího řizeni, které nejsou výslovně uvedeny v této zadávaci dokumentaci, se řÍdí
pří slu Šnýmiu stanoven ímíZZY Z.
Zadavatel ve vztahu k zadávaci dokumentaci a vŠem jejím součástem uvádí, Že pokud se
kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboŽi, sluŽeb
a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za pÍiznačná, jedná se pouze o příkladný
popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavaÍ-el jednoznačně
připouŠtípouŽití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řeŠení.V případě, Že v kterékoliv
části zadávací dokumentace je odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst.
1 a 2 $ 90 ZZYZ, zadavatel v takovém případě umoŽňuje nabídnout rovnocenné řešení.
6.

Předpoklódand hodnota zakdzkg

Predpokládaná hodnota zakázl<y čini 826.000.- Kč bez DPH.
Překročenínabídkové ceny včetně DPH je rnoŽné pouze v souvislosti se změnami sazeb DPH,
a to pouze o tuto legislativní změnu.
7. Doba

a místo plnění zakózkg

Předookládaný termín podpisu smlouw o dílo:

08/2018

PředpokládanÝ termín zaháiení prací:

08l2or8

Termín dokoněení a předání díla:
Výstttp

Tertnín dokoněení
a předání od podplsu

smlouw

A. Základni plán veřej ného osvětlení

12 týdnů

B. Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení

42 týdnu

C. Standardy veřejného osvětlení

50 týdnú

Termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení prací, můŽe byt zadavatelem posunut
v návaznosti na nedokončenézadavací Íizeni. Z tohoto dúvodu si zadavatel vyhrazuje právo
posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájeni plnění díla.
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Místo plnění veřejné zekázky - k aj Středočeský, město Beroun, sídlo zadavatele a sídlo
dodavatele.

8. Požad'aakg nd proká'zó'ní kvaltfi.kace úěo'stníkem
ZadavaÍel poŽaduje prokázáni zák|adni způsobilosti dle S 74 zZvZ, profesní způsobilosti dle
77 zzvz a technické kvalifikace dle S 79 zZvZ.
8. 1

$

Základní způsobilost

způsobilost splňuje účastníkdle $ 74 ZZVZ, kteý:
a) nebyl v zemí svého sídla v posledních 5 letech pted zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v pŤi|oze č' 3 72vz nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíŽí;
ie-li dodavatelem právnická osoba. musí tento předpoklad splňovatjak právnická osoba,
tak zároveň kaŽdý člen jejího statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat tato právnická osoba,
kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastní-lise zadávacího řÍzení
pobočka závodu zahraničníprávnické osobv. musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočlry závodu; účastnÍ-lise zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osobv. musí podmínku splňovat tato právnická osoba, kaŽdý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupujícítuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí poboČky závodu;

ZétJrJadni

b) nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
nedoplatek;

danoý

c) nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v Českérepublíce nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociálnÍ zabezpečenía příspěvku na státni politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nabyla vúčiněmu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele'

Vybraný dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle S ?s z^Iz.

. pro písmeno a) výŠepředloŽením výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiného
odpovídajícíhodokladu; výpis z evidence Rejstříku trestu dodavatel doloŽí, jde-li
k této právnické osobě a ke vŠem členůmstatutárního orgánu
(např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloŽí k této
právnické osobě, ke kaŽdému členu statutárního orgánu této právnické osoby a
k Íyzickéosobě zastupujícítuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
o právnickou osobu,

.

pro písmeno b) qýše předloŽením potvrzenÍ příslušnéhofinančníhoúřadu a čestného
prohláŠeníve vztahu ke spotřební dani podepsaného osobou oprávněnou jednat za
účastníka;

.

pro písmeno c) qýše předloŽením čestnéhoprohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat za účastníka;
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a

pro písmeno d) výŠepředloŽením potvrzení přísluŠnéokresní správy sociďního
zabezpečeni;

a

pro písmeno e) výše předloŽením qýpisu z obchodního rejstříku, nebo předloŽenim
písemného čestnéhoprohláŠenív případě, Že není v obchodním rejstříku zapsán.

8.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k Českérepublice dle $ 77 odst. 1 ZZYZ prokazuje
účastníkv tomto zadávacírn řízenípředložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
obdobné evidence, pokudjiný právni předpis zápis do takové evidence vyŽaduje.
Zaúčelemsplnění profesní způsobilosti dle $ 77 odst. 2 písm. a|ZZYZzadavate| dďe poŽaduje,
aby dodavatel předloŽil doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímupředmětu
veřejné zakázky, a to Živnostenské oprávnění v oboru
',Poradenská a konzultaění ěinnost,
zpracování odborných studií a posudků" (Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přítohách
l aŽ3 Živnostenského zákona, obor činnosti č. 60).
8.3 Technlcká kvaliflkace
Splnění technické kvalifikace prokazuje účastníkpředloŽením:

8.3.1. seznamu významných služeb obdobného charakteru poskytnutých v poslednÍch 3
letech pted zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele dle ustanovení $ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
ZadavaÍel poŽaduje v seznamu význarnných sluŽeb uvést mlnimálně 4 služby týkaJícíse
zpracování strateglckého dokumentu pro oblast veřeJného osvětlení - generelu,
koncepce ěl studie, z nlchž:
- jedna byla zpracována pro municipalitu (obec, město, vyššíúzemnísamosprávný

celek| s poětem obyrratel rryššímnež 15 ooo obyrratel.

- dvě byly zpracovány pro munlcipalltu

(obec, město, rryššíúzemní samosprávný
celek| s počtem obyvatel rryššímneŽ 8 ooo ob1ruatel.

- jedna byla zpracována Pro munlclpalltu (obec, město, vyšší územní
samosprávný celek) a obsahovala architektonlcko-urbanlstickou analýzu.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel prokáŽe vyplněním poŽadovaných
údaju v přísluŠnémformuláři (viz' PrÍloha č. 5 Yýzvy - Seznam významných služeb).
Poznamka: Lhúta
poslední tři roky" bude splněna, pokud byla dotčená sluŽba v této lhutě
"za
dokončena a předána objednateli.

Vybraný dodavatel předloŽí originál Seznamu významných služeb, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka,nebyl-lí jiŽ doloŽen v nabídce.
8.3.2. podle $ 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznamu techniků nebo techniclrých útvarů,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázl<y, a to zejména těch, které zajištujíkontrolu
kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli, a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahujícíse k poŽadovaným
sluŽbám, a to jak ve vztahu kfyzickým osobám, které budou sluŽby poslqrtovat, tak ve vztahu
k jejich vedoucím pracovníkům. Realizační tým (dále téŽ ,,projektový tým") musí být tvořen
minimálně těmito členy, kteří splňují níŽe uvedené podmínky (kumulace více funkcí v rámci
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reďizačního týmu je nepřípustná)
A| Vedoucí zakázkv í1 osoba):

. VŠvzdělání v magisterském stupni technického směru;
. min' pět let praxe při realizaci projektových prací v oblasti veřejného osvětlení;
o osvědčení o autorizaci dle zákor.a č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů - autorizovaný technik/inženýr dle $ 5, odst' 3

autorizace

v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zaÍizenínebo

f)

e)

technologická z-aÍizeni staveb.

.

referenčni z.akázl<y: profesní zkušenosti z poslq1tování poradenskych sluŽeb při realizaci
ďespoň tíi zakázek obdobného charakteru (tj. zpracování plánu, strategie nebo
koncepce veřejného osvětlení), z níchŽ:

-

dvě byly zpracovány pro municipalitu (obec, město, vyšŠíúzemnísamosprávný celek,

kraj) s počtem obyvatel vyššímneŽ Io 000 obyvatel'

- jedna byla zpracována pro municipalitu

(obec, město, vyšŠíúzemnísamosprávný

celek, kraj) a obsahovďa architektonicko-urbanistickou

B) Vedoucí tÝmu částíKoncepce
(min.1 osoba)

Vo

(Zdk|adni plán

analýzu.

Vo; Plán obnovy a modernizace Vo)

. VŠvzdělání v magisterském stupni technického směru;
. min. pět let praxe při reďizaci koncepčníčinnosti v oblasti veřejného osvětlení;
. referenčni zaká.a,lrry: profesní zkušenosti z posky'tování poradenslých sluŽ;eb při

realizaci ďespoň dvoruzakázek obdobného charakteru (tj. zpracování plánu, strategie
nebo koncepce veřejného osvětleni|, z nichŽ:

- kazdá

byla zpracována pro municipďitu (obec, město, vyššíúzemnísamosprávný
celek, kraj) s počtem obyvatel vyššímneŽ Io o00 ob1watel.

C) Speciďista v oblastí architektonicko-urbanistického řešeníímin. 1 osobal:

.
o
.

VŠvzděláni v magisterském stupni technického směru;
min. s pěti lety praxe při realizaci projektových prací v oblasti veřejného osvětlení;
osvědčenío autorizaci dle zákona č. 360 l 1992 Sb.' o výkonu povolá'rrí autorizovaných

architektú a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a technikú činných ve

výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, dle S 4, odst. 4 s návazností na Autorizační
řád Českékomory architektu $ 2 odstavec 1, písmeno a), autorizace A0

.

referenční zakázl<y: profesní zkušenosti v oblasti poskytování odborných techniclých
sluŽeb při realizaci alespoň dvoa zakázek obdobného charakteru (tj. např. zpracováni
architektonicko-urbanistické studie), z níchrŽ:.

-

kaŽdá byla zpracována pro municipďitu (obec, město, vyššiúzemnísamosprávný
celek, kraj) s počtem obyvatel vyššímneŽ Io O00 obyvatel.

D) Specialista v oblasti světelné technikv ímin. 2 osobv):

o
.
o

min. SŠvzdělání technického směru;
min. dva roky praxe při realizaci projektových prací v oblasti veřejného osvětlení;
referenčni zakázlq: profesní zkuŠenosti v oblasti poskytováni odborných technických
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sluŽeb při realizaci alespoň jedné zakě)zlqy obdobného charakteru (tj. zpracovánÍ
plánu, strategie nebo koncepce veřejného osvětlení apod.), která byla zpracována pro
municipďitu (obec, měSto, vyŠšíúzemní samosprávný celek, kraj) s počtem ob1vatel
vyššímneŽ Io o00 obyvatel.

Splnění tohoto kritéria technické kvďifikace dodavatel prokáŽe vyplněním poŽadovaných
údaju v přísluŠnémformuláři (viz. Příloha č' 6 výrvy - osvěděeni o vzdělání a odbornostl
týmu) a dale předloŽením kopie dokladů o dosazeném vzdělání a odborné způsobilosti těch
členúrealizačního týmu, u nichŽ zadavatel vyŽaduje určitý stupeň vzdělání a/nebo odborné
způsobilosti.
Vybraný dodavatel předloŽí originál osvěděení o vzdělání a odbornosti týmu, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,nebyl-li již do\oŽen v nabídce, a dďe
originály nebo ověřené kopie dokladů o dosazeném vzdělání a odborné způsobilosti členú
rea]izačního týmu.

a.4. Spoleěná ustanovení o způsobu ptokázáni základní a profesní způsobilostl
a technlcké lnraliÍlkace

Prokázání kvalifikace účastníkav nabídce: V souladu s ustanovením $ 53 odst. 4 ZZVZ
předkládají dodavatelé veškeré doklady o kvďifikaci dle odstavců 8'1. aŽ 8.3 qiše ve svých
nabídkách v kopiích a mohou je nahradit ěestným prohlášením dle vzoru v příloze č. 4
této výzvy k podání nabídek nebo jednotným evropslým osvědčením pro veřejné zakázl<y
podle $ 87 ZZVZ. I v případě doloŽení čestnéhoprohlášení nebo jednotného evropského
osvědčení platí povinnost uchazeče předloŽit v nabídce vyplněné Prílohy č. 5 a 6 výny'

Doklady prokazující základní způsobilost podle $ 74 a profesní způsobilost podle $ 77 odst. 1
ZZYZ musí prokazovat splnění poŽadovaného kritéria zpusobilosti nejpozději v době 3 měsícú
přede dnem podání nabídky.

Zadavatelje dle ustanovení $ 53 odst. 4 ZZVZ oprávněn vyŽádaÍ si v průběhu zadávacÍho
řízeni předloŽení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci'
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené výŠev odstavcích 8.I. aŽ 8.3. budou
zadavatelem poŽadovány v originále nebo úředně ověřené kopii pouze po úěastníkovi, se
kteým bude uzavřena smlouva (,vybraný dodavatel").

9.

Prokázóní kualiJikace prostřed.ntcfuímJiných osob, seznam podd.odauatelů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti zadavatelem poŽadované
technické kvďifikace nebo profesní způsobilosti s vy'imkou kritéria dle $ 77 odst. 1 ZZVZ, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen v nabídce předloŽit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle $ 77 odst' I 72YZ jinou osobou,
b) doklady prokazujícÍsplnění chybějícíčásti kvďifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění zálrJadni zpusobilosti podle s 74 ZzvZ jinou osobou, a
d) písemný závazek jínéosoby k poskytnutí plnění určenéhok plnění veřejné zakázlq nebo
k poskytnutí věci nebo práv, s nimiŽ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakivl<y, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

PoŽadavek na předloŽení písemnéhozávazku podle písm. d) qÍŠeje splněn, pokud obsahuje
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společnou a nerozdílnou odpovědnost této jiné osoby za plnění veřejné zakázl<y společně
s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvďifikaci a předkládá doklady podle
ustanovení $ 79 odst. 2 písm. b) nebo d| ZZVZ vztahujícíse k takové osobě, musí písemný
závazekjiné osoby v takovém případě obsahovat závazek, Že tato jiná osoba bude skutečně
vykonávat sluŽby, ke kteým se prokazované kritérium kvďiÍikace vztahuje.

70. Jlstota
Zadav atel poskytnutí jistoty nepoŽaduj e.

7

7.

Dalšípožad'aukg zd,davdtele nd agbrdného dodauatele:

Dle $ 122, odst. 4 ZZYZ zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-lí právnickou osobou,
údaje o jeho skutečnémmajiteli podle zákona o některých opatřeních proti legďizaci výnosu
z trestné činnosti a Íinancování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údaju
o skutečných majitelích podle zákona upravujÍcíhoveřejné rejstříky právniclqich a fyzic\ých
osob.

Nebude-li moŽné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel
vyme |viz' s L22, odst. 5 ZZVZ| vybraného dodavatele k předloŽeni výpisu z evid'ence obdobné
evidenci údaju o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajůvšech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předloŽení dokladů, znichŽ vypl}l/á vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména

1. vypis z obchodniho rejstříku nebojiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu

o

vyplacení podílu na ásku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

v souladu s $ 122, odst. 7 ZZYZ

vy|oučíúčastníkazadávac1ho řízení,ktelý
vzor$ podle $ I22 odst' 3 nebo 5.
Zadavatel tímto výslovně upozorňuJe účastníky,že povlnnostl dle tohoto ělánku 11
výzvy k podání nabídek se vztahuJí oouze na wbraného dodavatele. a to před podplsem
reallzačnísmlourry o dílo. Zadavatel žádá účastníky'aby doklady dle tohoto článku do
Zadavatel

nepředloŽil údaje, doklady nebo

svých nabídek nevkládali.

72.

Vgsttětlení zadóuací dokumentace

v souladu s $ 98 ZZVZ mwsí
Zádosti o vysvětlení zadávaci dokumentace ze strany účastníkú
být doručeny písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu: Ing. Tomáš Sousedík,
krukám lng. Jtřího Skály, U vinné révy 1776III, Zábéhlice, 106 o0 Praha 10 nebo na
emailovou adresu: skďďrtmetrolux.cz (telefonické dotazy nebudou akceptoványl. Pri
vyřizováni Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s
$ 54 odst. s ZZYZ a dále přiměřeně podle ustanovení $ 98 ZZVZ'
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Vysvětlení zadávaci dokumentace zadavatel uveřejni nejméně 4 pracovní dny před skončením
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení pos$tnout, pokud není Žádost
o vysvětlení účastníkemdoručena včas, a to ďespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhuty dle
předchozí věty.

I3.

obchodní a platební pod'mínkg (Náarh smlouag)

obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu reďizačni smlouvy o dílo, kte{ý tvoři
Přílohu ě. 3 - této výzvyk podání nabídek. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje účastníky
zejména na ustanovení o proplácení příslušných daňových dokladú a dále na ustanovení o
smluvní pokutě.

Účastník plně akceptuje návrh smlouvy na realizaci zakázL<y |Příloha č. 3|, a to ve všech
ustanoveních včetně platebních a sankčníchpodmínek. Tato podmínka je splněna, pokud
bude k nabídce účastníkapňloŽen originál (ne prostá kopie) smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka,do něhoŽ účastníkřádně doplní pouze Ž|utě označené údaje
pro doplněni. Úěastník n e n í oprávněn návrh smlouvy upravovat anl doplňovat.
Úěastník je oprávněn pouze doplntt podbanrené údaJe.
Bude-li smlouva podepsána odlišnou osobou neŽ tou. u které wplývá oprávnění iednat za
účastníkaz obchodního reistříku' ie účastníkpovinen do nabídkv přiloŽit orieinál nebo
ověřenou kopii příslušnéplné moci nebo iiného dokumentu. ze kterého wplvne oprávnění
podepsané osoby iednat za účastníka.
Souěinnost přl flnančníkontrole
Dodavatelé při plnění veřejné zakázLq musi vzít na vědomí, Že podle $ 2 písm. e) zárJ<ona
č.32ol2oo1 Sb.' o finančníkontrole ve veřejné správě, v platném zn'ění, bude vybraný

účastníkosobou povinnou spolupúsobit při výkonu finančníkontroly. Tato povinnost se týká
rovnéŽ těch částínabidek, smlouvy a souvisejícíchdokumentu, které podléhají ochraně podle
zvláŠtníchprávních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace| za
předpokladu, Že budou splněny poŽadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na
vědomí, Že obdobnou povinností bude vybraný účastníkpovinen smluvně zavázat také své
poddodavatele.

74. Způsob hodnocení nabídek - Hod.notíci kňtéría
V rámci hodnocení nabídek dle $ 119 zákona budou pouŽity informace a údaje (které jsou
předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníkazadávacího Íízenía v jim
předloŽeném osvědčenío vzdělání a odbornosti týmu (příloha č' 6výzvy|'
Základním kritériem hodnocení je ekonomícká výhodnost nabídky.
Ekonomická qýhodnost nabídlry bude stanovena na základě bodového hodnocení d|e níŽe
uvedených dílčíchhodnotících kritérií.Jednotlivým dílčímhodnotícímkritériímjsou
zadavatelem stanoveny váhy v procentech podlejejich důleŽitosti pro konkrétnízadávací Íizeni
tak, Žejejich součet je celkem 100

%.
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Dílěíhodnotícíkritéria:

A.
B.

Nabídková cena

váha 60

Kvalita proJektového týmu

váha 40 "l,

o/"

Stanovení rrýsledné bodové hodnotv nabídkv:
Pro hodnocení nabídek pouŽUe zadavaÍel bodovací stupnici následujícím zpusobem:

.

Bodové hodnocení kaŽdé jednotlivé nabídlry za d1|či hodnotícíkritérium A' Nabídková
cena bude provedeno tak, Že hodnocené nabídlry budou seřazeny vzestupně v pořadí od
nejniŽšípo nejvyŠšícelkovou nabídkovou cenu bez DPH, kdy nejniŽšínabídková cena
znači v tomto kritériu nejqýhodnějŠínabídku. Yázené bodové ohodnocení za toto dílčí
kritérium bude u kaz'déjednotlivé nabídlry vypočteno podle vzorce:
(celkoud nabídkoud cena bez DPH nejughodnější nabídkg [Kč] / celkoud nabídkoua cena
bez DPH hodnocené nabídkg [Kč]) x 60

o

Bodové hodnocení kaŽdé jednotlivé nabídky za d1\či hodnotící kritérium B. Kvalita
projektového týmu bude provedeno tak, Že hodnocené nabídlry budou seřazeny sestupně

v pořadí od nejvyššípo nejniŽšídosaŽený počet bodu dílčíhokritéria, přidělených

zadavatelem postupem, stanoveným v části 14.1. těchto zadávacích podmínek, kdy
nejvyššípočet bodů dílčíhokritéria značívtomto kritériu nejvýhodnější nabídku. VáŽené
bodové ohodnocení za Íoto dilčíkritérium bude u kazdé jednotlivé nabídlry vypočteno
podle vzorce:

(dosažený počet bodú díIčírDkitéria hodnocené nabídkg / dosaŽený počet bodú dilčirlo
kitéria nejuýtwdnější nabídkg) x 40
YáŽené bodové ohodnocení z jednotliqých dílčíchhodnotících kritérií kaŽdé jednotlivé nabídlry

bude uvedeno v číselnémformátu s matematickým zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
Výsledná bodová hodnota kaŽdé jednotlivé nabidlry je prostým součtem váŽených bodových
hodnocení za jednotlivá dílčihodnotícíkritéria.

V souladu s $ 115 odst. 1 zákona bude ekonomická výhodnost nabidky vyjádřena ve formě
součtu přepočtených (resp' váz'ených) bodových hodnot z jednotlivých dílčíchhodnotících
kritérií.Zadavatel seřadí nabídlry podle výsledné bodové hodnoty nabídky sestupně, tj. od
nabídky s nejvyššíýslednou bodovou hodnotou nabídky po nabídku s nejniŽšívýslednou
bodovou hodnotou nabíd}cy.

Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na zá}ladě součtu

přepočtených (resp. váŽených) bodoqých hodnocení z jednotlivých dílčíchhodnotících kritérií
nejvyŠšícelkový počet bodú (qýslednou bodovou hodnotu nabídky).
V připadě rovnosti výsledné bodové hodnoty u více nabídek budejako vyhodnějšíhodnocena
vŽdy ta nabídka, která má vyšŠí
váŽené bodové hodnocení dílčíhokritéria A. Nabídková cena.
V případě rovnosti i u váŽeného bodového hodnocení u tohoto dílčíhokritéria rozhodne
jichŽ
o pořadí těchto nabídek náhodný qýběr losem, provedený za účastizástupcu účastníkú,
se losování týká.

Účastník zadávac1ho řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, v podepsaném

návrhu Smlouvy o dílo (viz Příloha Č.3výzvy) a v podepsaném osvědčenío vzdělání a odborné
kvalifikaci týmu (viz Příloha č. 6 výrvy|. Účastník zadávaciho řízení není oprávněn podmínit
jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, dalšípodmínkou. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučeníúčastníkazadávacího Íizeníze
zadávacího iÍzení.obdobně bude zadavatel postupovat v případě, Že dojde k uvedení hodnoty,
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která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě , neŽ zadavatel stanovil.

14.1. Dílčíhodnocené ůdaje
Předmětem hodnocení v rámci dílčíchhodnotících kritériíjsou následující údaje:
A. Nabídková cena

V rámci dílčíhohodnotícího kritéria A' Nabídková cena bude hodnocena celková výše
nabídkovéceny za celé plnění předmětu veřejné zakázl<y v Kč bez DPH, uvedená
v podepsaném návrhu smlouvy o dílo.

B. Kvalita proiektového týmu
V rámci dílčíhohodnotícího kritéria B. Kvalita projektového týmu bude hodnocen:

členútýmu dodavatele uvedených v nabídce nad minimální počet vymezený
v kvďifikační dokumentaci, kdyŽ budou přiděleny:
1) počet osob

a)

v případě člena na funkci B) Vedoucí týmu části Koncepce
nad minimální počet (tj. maximáIné za 1 osobu);

b)

v případě člena na funkci D) Specialista v oblasti světelné techniky 2 body zakaŽdou
osobu nad minimální počet, maximálně však za 3 osoby;

Vo 4 body

za

jednu osobu

2) údaj (kaŽdého) člena týmu dodavatele, týkajícíse osvědčenío vzdělání a odborné

kvalifikace, a to u osoby uvedené:

a) na pozici A) Vedoucí zakázl<y, budou přiděleny/bude přidělen

(jedné jmenovitě

uvedené osobě):

i)
ii)
iii)

1

bod za vyššíneŽ magisterské vysokoŠkolskévzděIáni technického směru;

1 bod za doložení jedné či více publikačních činnostív odborném časopise či
periodiku, kde je uveřejnění příspěvku podmíněno odbornou recenzi lektorem,
redakčníradou či obdobným orgánem;
body zapra;j v oboru, a to:

(1)
(2)
(3)
(4l
(5)

o bodů při praxi do 10 let;
1 bod

při praxi nad 10let;

2 body při praxi nad 15 let;

3 body při praxi nad 20 let;
4 body při praxi nad 25 let;

iv) body dle velikosti obce, pro kterou byla kazdá (maximálně vŠak2) uvedená
referenčnísluŽba poslqltnuta

(1)
(2l
(3)
(4)
(5)
b)

,

kdyŽ pro obec nad:

10 tis. obyvatel bude přiděleno 0 bodů;

25 tis. obyvatel bude přidělen 1 bod;
50 tis. obyvatel budou přiděleny 2 body;

75 tis. obyvatel budou přiděleny 3 body;
10o tis. obyvatel budou přiděleny 4 body;

na pozici B) Vedoucí týmu části l(oncepce Vo, bude přiděleno/budou přiděleny (kazdé
uvedených osob, maximálně však 2 osobám):

ze jmenovitě
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i)
ii)
iii)

1 bod za vyšŠí
neŽ magisterské vysokoŠkolské vzděláni

technického směru;

1 bod za doloŽeni jedné či více publikačních činnostív odborném časopise či
periodiku, kde je uveřejnění příspěvku podmíněno odbornou recenzi lektorem,
redakčníradou či obdobným orgánem;
body zapraxi v oboru, a to:

(1)
(2l
(3)
(4)
(5)

0 bodů zapraÁ do 10let;
1

bod při praxi nad l0 let;

2 body při praxi nad 15let;

3 body při praxi nad 2o let;
4 body při praxi nad 25

le!

iv) body dle velikosti obce, pro kterou byla kaŽdá (maximálně však 2) uvedená
referenční sluŽba poskytnuta,kdyŽ pro obec nad:

(1)

10 tis. obyvatel bude přiděleno 0 bodů;

{2)
(3)
(4)
(5)

25 tis. obyvatel bude přidělen 1 bod;
50 tis. obyvatel budou přiděleny 2 body;
75 tis. obyvatel budou přiděleny 3 body;
100 tis. obyvatel budou přiděleny 4 body;

c) na pozici C) Specialista v oblasti architektonicko-urbanistického řeŠení,budou
přiděleny fiedné jmenovitě uvedené osobě):

i)
ii)
iii)

1 bod za

vyššíneŽ magisterské vysokoškolskévzdělání technického směru;

1 bod za do|oŽení jedné či více publikačnich činnostív odborném časopise či
periodiku, kde je uveřejnění příspěvku podmíněno odbornou recenzi lektorem,
redakčníradou či obdobným orgánem;
body zapraÁ v oboru, a to:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0 bodů při praxi do 1o let;
1

body při praxi nad 10 let;

2 body při praxi nad 15let;

3 body při praxi nad 20 let;
4 body při praxi nad 25 let;

iv) body dle velikosti obce, pro kterou byla kazdá (maximálně však 2) uvedená
referenčnísluŽba poskytnuta,kdyŽ pro obec nad:

(1)

10 tis. obyvatel bude přiděleno 0 bodů;

Í2l
(3)
(4)
(5)

25 tis. obyvatel bude přidělen 1 bod;
50 tis' obyvatel budou přiděleny 2 body;
75 tis. obyvatel budou přiděleny 3 body;
100 tis. obyvatel budou přiděleny 4 body;

d) na pozici

D) Specialista v oblasti světelné techniky', bude přiděIeno/budou přiděleny
jmenovitě
(kazdé ze
uvedených osob, maximďně však 5 osobám):

i)

1

bod za magisterské vysokoŠkolské vzdéLáni technického směru;
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2 body za vyššíneŽ magisterské vysokoškolskévzdělání technického směru;

ii) l

bod za doloŽeni jedné či více publikačních činnostív odborném časopise či
periodiku, kde je uveřejnění příspěvku podmíněno odbornou recenzí lektorem,
redakčníradou či obdobným orgánem;

iii)

body zapraxi v oboru, a to:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0 bodů při praxi do 5 let;
1 bod

při praxi nad 5let;

2 body při praxi nad 10let;
3 body při praxi nad 15 let;
4 body při praxi nad 20 let;

iv) body dle velikosti obce, pro kterou byla kaŽdá (maximálně však 2) uvedená
referenční sluŽba poskytnuta, kďyŽ pro obec nad:

75.

(1)

10 tis. obyvatel bude přiděleno 0 bodú;

Í2)
(3)
(4)
(5)

25 tis. obyvatel bude přidělen

1 bod;

50 tis' obyvatel budou přiděleny 2 body;
75 tis' obyvatel budou přiděleny 3 body;
100 tis. obyvatel budou přiděleny 4 body;

Požad.aukg a. Pod.mínkg pro zpracoadní nabídkg

Dďe popsané poŽadavky a podmínky pro zpracování nabídlry povaŽuje zadavatel za jedno
z opatření, která přispivají k transparentnímu vedení veřejné zakánky. Zadavatel proto
doporučuje, aby účastnícityto podmínlry respektovali:

- nabÍdka bude zpracována v českémjazyce, podepsána oprávněným
účastníka.

zástupcem

nabídka musÍ být odevzdána v tiŠtěnéa pevně spojené podobě. VeŠkeréčásti nabídky

budou po spojení tvořit jeden celek, strany budou očíslovány vzestupnou
nepřerušenou řadou.

nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy' které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musÍ být doručena v řádně uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně
označena nápisem:

,,NEoTVÍRAT - NÁBÍDKA - Koncepce veřeJného osvětlení ve městě BeÍoun"
na obalce budou dďe za účastníkajako odesílatele uvedeny tyto údaje: název/jméno
a doručovacíadresa.
nabídka bude předloŽenav jednom originálním pisemném (tiŠtěném)vyhotovení. Dále
zadavatel poŽaduje, aby účastníkdo nabídlry vloŽil datový nosič (CD), na kterém bude
(i) kompletní originální nabídka v elektronické podobě, tj. naskenovaná např. ve
formátu *.pdf, a to bud' v jednom či více souborech a (ii) doplněná smlouva o dÍlo ve
formátu *.doc/ *.docx.
(Tento poŽadavek zadavatel zdůvodňuje potřebou poŤízeni kopie nabídky, kterou pořídí

vytiŠtěnímelektronické podoby nabídky, tj. nebude muset kopírovat pevně spojený
originál, cimŽby mohlo dojít k jeho poškození.)
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V případě nesouladu mezi údaji v tištěné originální podobě nabídky a v elektronické podobě
nabídky platí údaje v tištěné originální podobě nabídky.

Struktura podané nabídlrv
Zadavatel doporučuje níŽe uvedené Íazeni písemné (tiŠtěné)verze nabídky:

{1| Krycí ltst nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídlry účastníkzávazné pouŽije vzor Krycího listu
nabídky (tvoří Přílohu ě. 1 této výzvy k podání nabídek) a poŽadované údaje do něj
doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíŠeavloŽíjako první list do nabídlry'

12l Kople dokladů prokazuJících splnění lrvaltÍlkace (základní způsobilosti, profesní
zpúsobilosti a technické kvalifikace), které můŽe účastníkpro účelypodání nabídky
nahradit v příslušnémrozsahu čestným prohláŠením dle vzoru v příloze č. 4. této ýrvy
k podání nabídek.

Bude-li účastníkpředkládat doklady, budou předloŽeny v souladu s poŽadavlry dle
8' L aŽ 8. 3. této výny k podání nabídek v pořadí:

odstavců

a|
bl
cl

kopie dokladu prokazujících základní způsobilost;
kopie dokladů prokazujících profesní zpusobilost;
kopie dokladů prokazujících technickou kvalifikaci.

í3l obchodní a platební podmínky (Návrh smlouvyl
obchodní a platební podmínky jsou stanoveny závazným návrhem smlouvy o dílo - viz
Příloha č. 3 této uýny k podání nabídek - viz údaje uvedené qýše v článku 13. obchodní
a platební podmínky (Návrh smlouvy) této ýzvy k podání nabídek.
(4} IYabídka v elektronlcké podobě

Účastník vloá do nabídky datový nosič (CD/DVD), na kterém bude (i) kompletní
originální nabídka v elektronické podobě, tj. naskenovaná např. ve formátu *'pdf, v
jednom či více souborech a (ii) doplněná smlouva o dílo ve formátu *.doc / *.docx.
Nabídka podaná společně několika dodavateli bude v úvodu obsahovat písemnou amlouvu'
vymezující jejich vzájemný vztah - zejména ja\ým zpusobem bude rozdělena jejich
odpovědnost za plnéníveřejné zakázl<y. Zadavatel poŽaduje, jak je výše uvedeno, aby
odpovědnost nesli vŠichnidodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
V takovém případě bude za pisemnou smlouvou řazena plná moc s přesným vymezením
oprávnění pro zmocněnce, který společnou nabídku podává. Poté bude následovat povinný
obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro zmocněnce společnénabídky, dále pro
druhého účastníkaspolečnénabídky, dáLe aŽ po n-tého účastnikaspolečnénabídky.

76.

Prohlídka míst'a plnění

S ohledem na charakter zakázl<y nebude prohlídka místa plnění organizována

77.

Místo a doba pro podá.ní nabídek

Lhůta pro podání nabídek končídne 14.8.2018' v 1o:oo hod.

Všechny nabídky musí být doručeny přímo zadavate|l' před skončenímlhúty pro podání

lL4 I L6l
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nabídl$/.

Nabídkv se podávaií na adrese sídla zadavatele:

Město Beroun - podatelna
Husovo nám. 68
Beroun-Centrum
266 OL Beroun
Nabídky lze podávat písemně prostřednicím drŽitele poštovnílicence nebo osobně v pracovní
dny v pondělí a ve středu od 8,00 do l7,00 hodin, v úter1i a ve čtvrtek od 7,OO do 15,0O hodin
a v pátek od 7,00 do 14,00 hodin. Poslední den podání nabídky je moŽné nabídku podat pouze
do 10,00 hodin.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat. Zadavatel

bezodkladně vyrozumí účastníkao tom, Že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

YyuŽivá-Ii účastníkk doručenÍnabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastníkplně
riziko včasnéhoa řádného doručenínabídlry, včetně neporušenosti obállry.

78.

Místo d čo's oteuírú.níobá'lek

otevírání obálek bude zahajeno bez zbytečného odkladu po konci lhůty pro podání nabídek,
tj. dne 14.8.2018' v 1o:1o hod, na adrese sídla zadavatele (zasedací místnost):
Město Beroun
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26,6

79.

ol Beroun

Změna zad,óaacích pod.mínek

Zadavate| si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávaci dokumentaci zakáz\<y
v souladu s ustanovením $ 99 ZZVZ. Účastníkum v takovém případě nenáleŽi Žádná úhrada
takto vzniklých nákladů.

20.

Zt'ušenízadóuacího řizenl

Zadavate| je oprávněn zrušit zadávací řízení dle s I27 ZzvZ. Pokud zadavatel toto právo
uplatní, nevzniká vyzvaným účastníkům
vůčizadavateli jadýkoliv nárok.

27.

Vghrazené Prdao zdd,d.udtele

Zadavatel si v souladu s $ 53 odst. 5 ZZYZvyhraanje, Že oznámení o vyloučení účastníkanebo
oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
povaŽují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízenÍ okamŽikem jejich uveřejnění.
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22.

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejícíchse na vypracovaní
této dokumentace v souladu s § 36 ZZVZ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že Výzva k podání nabídek
a zadávací dokumentace (textová část a přílohy č. l, 2, 3, 4, 5a 6) byly vypracovány na základě
smluvního pověření společnosti Ing. Tomáš Sousedík, která byla zadavatelem pověřená
zadavatelskou činností dle § 43 ZZVZ.

Identifikace spolupracujícíchsubjektů:

Ing. Tomáš Sousedík, Do Lipan 662/19, 103 00 Praha 10, (IČ:47605472)
23.

Závěrečná ustanoveni

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovi z veřejné dostupných zdrojů.
Účastnici nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Rovněž zadavatel

nepožaduje poplatky za to, že se účastník může

o veřejnou zakázku ucházet.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, běží 90 dnů od
posledního dne lhůty pro podání nabídek.
Í
V Berdyné dne 25. 7. 2018
Mgr. Ivan Kus, starosta

Přflohv:
Přfloha č. l: Krycí list nabídky
PřUoha č. 2: Podrobná specifikace předmětu plnění
Příloha č.

3: Závazný vzor textu Snilouvy o dUo

PřUoha č. 4: Vzorový fonnulář čestného prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků
Příloha č.

5: Seznam význaniných služeb - vzorový forinulář

PřUoha č. 6: Osvědčení o vzdělání a odbornosti týmu - vzorový formulář
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