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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 
 
 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
Název projektu: Moderní škola 2010 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.4.00/21.1020 
 
Název zakázky: Výběr dodavatele výpočetní techniky a softwaru 
 
Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu1 
 
Předmět zakázky:   dodávka hardware a software včetně služeb 
 
Datum vyhlášení zakázky:  6. 5. 2011 
 
 
 
 

1. ZADAVATEL 
 
Název: Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa,  
                                                                            příspěvková organizace 
Sídlo: Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách 
IČO: 71011111 
DIČ: CZ71011111 
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Miluše Novotná, ředitelka školy 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hartman, 
tel.: 487 868 225 
e-mail: phartman@skolakravare.cz 
 
 

                                                 
1

  Zadavatel je veřejným zadavatelem dle zákona o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb., jedná se o zakázku tzv. “malého 

rozsahu“, na kterou se postupy dle výše uvedeného zákona nevztahují, avšak v  plném rozsahu jsou uplatňovány podmínky zadávání 
zakázek v projektech OPVK dle „Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK“. 
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2. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup hardware, 
software a služeb spojených s instalací zařízení na Základní škole Kravaře v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 1 této výzvy.  
 
Veřejná zakázka vychází z potřeb projektu EU peníze školám – „Moderní škola 2010“, 
registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1020, který je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím OPVK.  
 

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.  
 
 

3. DOBA A MÍSTO REALIZACE ZAKÁZKY 

 

Místo plnění zakázky: Základní škola Kravaře, Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách. 
 
Předpokládaný datum podepsání smlouvy s vybraným uchazečem: 31. 5. 2011. 
 
Doba realizace zakázky je maximálně 14 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 15. 6. 2011. 
 
 

4. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 

 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně v sídle zadavatele nebo doporučeně poštou na 
adresu: Základní škola Kravaře, Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách 
 
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 20. 5. 2011 do 14.00 hodin v kanceláři 
ředitelky školy. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem 
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.  
 
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.  
 
 

5. VYROZUMĚNÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 
Všechny podané nabídky budou vyhodnoceny výběrovou komisí nejpozději do 26. 5. 2011. 
 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni nejpozději do 31. 5. 2011. 
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6. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
Nabídky musí být podány v dostatečně uzavřených obálkách opatřených přelepkami a 
razítky uchazeče a musí být označeny:  

- přesným názvem a reg. číslem projektu „Moderní škola 2010“ 
CZ.1.07/1.4.00/21.1020.  

- adresou zadavatele 
- adresou uchazeče (přesný název, sídlo) 
- textovým popisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT“ 

 
Veškeré části nabídky musí po svázání tvořit jeden celek. Jednotlivé listy nabídky musí být 
očíslovány. Uchazeč zabezpečí nabídku tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy nabídky 
manipulovat, nebo je z nabídky vyjmout.  
 
Nabídka bude předložena v jednom výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou, bude 
zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.  
 
Nedodržení výše uvedených podmínek na formu nabídky je důvodem vyřazení takové 
nabídky z výběrového řízení.  
 
 

7. POŽADAVKY NA OBSAHOVOU STRUKTURU NABÍDKY 

 
Nabídka bude seřazena dle těchto oddílů a částí:  
 

1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2) 
2. Obsah nabídky 
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (viz příloha č. 3) 
4. Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (viz příloha č. 4) 
5. Čestné prohlášení o vazbě uchazeče obsahem cenové nabídky (viz příloha č. 5) 
6. Doložení splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

a. splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží: 

i. z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů 
nebo výpis z jiné obdobné evidence (stačí prostá kopie, originál či ověřenou 
kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy), 

ii. doklad o oprávnění k podnikání (stačí prostá kopie, originál či ověřenou kopii 
předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy), 

iii. v případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií 
prostřednictvím subdodavatele, je povinen doložit smlouvu s tímto 
subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem. 
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7. Cenovou nabídku 
 
Uchazeč je povinen dodržet způsob zpracování nabídkové ceny dle přílohy č. 1 – 
„Technická specifikace“ ve struktuře:  
- cena za 1 ks bez DPH, cena za 1 ks včetně DPH 
- cena celkem bez DPH, cena celkem včetně DPH 

 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být 
stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, 
záruky, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.  
 
Maximální cena jednoho kompletu nesmí přesáhnout 40.000 Kč včetně DPH. 
 
Cena či její části musí být vždy vázány na konkrétní plnění a nikoliv na:  
- paušální úhrady bez doloženého výkonu činností, jež jsou předmětem úhrady 

způsobilých výdajů, 
- zpracování nabídky ve veřejné zakázce. 

 
Součástí cenové nabídky musí být bezúročný odklad platby za 2 počítačové komplety2, 
které budou uhrazeny nejpozději do 28. 2. 2012. Požadujeme dodání celého předmětu 
zakázky.  

 
 
8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 
 
Návrh smlouvy musí obsahovat minimálně tyto údaje:  
- označení smluvních stran včetně IČ a DIČ, 
- předmět plnění shodný s podanou nabídkou (konkretizovaný kvantitativně i 

kvalitativně), 
- celkovou cenu zakázky bez DPH, DPH, celkovou cenu včetně DPH, 
- platební podmínky a sankční ujednání, 

o do platebních podmínek uveďte zejména bezúročný odklad fakturace a 
platby za 2 počítačové komplety se splatností nejpozději do 28. 2. 2012 
(veřejná zakázka musí být dodána jako celek) 

o uveďte výši celkové částky za 1. část a za 2. část (splatnost nejpozději do 
28. 2. 2012) 

- dobu a místo plnění, 
- povinnou publicitu v rámci čerpání prostředků z EU, viz logolink v záhlaví, uvedený na 

titulní straně každého dokumentu, 
- informaci o způsobu financování, 

                                                 
2
 Počítačový komplet = 1x počítač, 1x monitor, 1x klávesnice, 1x myš, 1x operační systém 
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- povinnosti, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to do roku 2025 (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další právní předpisy, 

 
O dalších náležitostech smlouvy si vyhrazuje zadavatel právo jednat před jejím uzavřením a 
uchazeč podáním nabídky akceptuje právo zadavatele na doplnění příslušných ustanovení tak, 
aby byly splněny veškeré podmínky, vztahující se k poskytnutí dotace. Návrh smlouvy může být 
v plném rozsahu nahrazen návrhem zpracovaným zadavatelem, přičemž s jednotlivými 
ustanoveními musí souhlasit zástupci obou smluvních stran. 

 
9. Další přílohy a doplnění nabídky 

 
Doplnění dalších, nepovinných příloh. 

 
 
 

8. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
 
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve 
výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů 
předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel 
však může být subdodavatelem více dodavatelů.  
 
 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena při dodržení všech formálních a 
technických parametrů výzvy.   
 
Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli doručeny řádně a včas podle požadavků 
uvedených ve výzvě.  
 
Nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebude otevřena 
ani hodnocena. Uchazeče, který nabídku podal po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí 
zadavatel dopisem. 
 
Zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu – identifikace uchazeče, místo, datum a 
čas předložení nabídky. 
 
Při hodnocení nabídek bude provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídek. Nabídka bude 
vyřazena, pokud nebude obsahovat požadované dokumenty, nebude zpracována tak, aby z ní nebylo 
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možné vyjmout jednotlivé části, bude chybět podpis statutárního zástupce, nabídka nebude 
odpovídat požadovanému plnění. 
 
 Nebude-li nabídka obsahovat požadované doklady a přílohy, bude označena za neúplnou a vyřazena 
z dalšího hodnocení. Úplnost nabídek posuzuje hodnotící komise. 
 

Nabídky, které vyhoví při posouzení formální a věcné úplnosti nabídek, budou hodnoceny podle 
následujícího vzorce, kde P = hodnota ceny dodávky uchazeče včetně DPH, Pn = nejvýhodnější cena 
z podaných nabídek (tzn. nejnižší cena z podaných nabídek) bez DPH, k = 100 (váha vyjádřená 
v procentech = 100%). Tento vzorec vyjadřuje bodové ohodnocení cenové nabídky uchazeče 
v porovnání s cenou nejvýše přípustnou, a to v bodech: 

 

                    Pn 
Bodové ohodnocení ceny =                                                     × k 

            P 

 

Vypočtené bodové hodnocení ceny nabídky bude doplněno do následující tabulky: 

 

Číslo nabídky 
Nabídková cena 

bez DPH 
(váha: 100%) 

Celkem Pořadí 

1   
 

2   
 

3   
 

 

Jako vítězná bude ve výběrovém řízení vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů. 
 

 
 

10. POVINNOSTI UCHAZEČE 

 
- Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících 
s plněním zakázky. 

- Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady, 
účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu 
vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK, tj. do konce 
roku 2025. 
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- Uchazeč/dodavatel je povinen dodržovat v rámci zakázky pravidla publicity ESF (dle Příručky 
pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
verze 4). 

- Uchazeč/dodavatel je povinen při realizaci zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele 
a jeho partnerů aktivních v předmětném dotačním projektu a konzultovat své návrhy a 
postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako kompetentní 
k této činnosti. 

 
 
 

11. PRÁVA ZADAVATELE 

- Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako 

součást dokumentace, podléhající kontrole v rámci předmětného dotačního projektu. 
- Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. 
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
- Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení 

dodávky se zadavatelem.  
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uváděné dodavatelem v nabídce.  
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty, 

požadované touto zadávací dokumentací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Kravařích dne 6. května 2011     ………………………………………… 

      Mgr. Miluše Novotná 
             ředitelka školy 
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Příloha č. 1 
 

Technická specifikace veřejné zakázky 
dodávka hardware, software a služeb 

 

19x počítačová sestava o konfiguraci: 
a) dvoujádrový procesor o frekvenci min. 3,0 GHz, 2MB L2 cache, FSB 800MHz 
b) operační paměť min. 2 GB DDR3 SDRAM (osazen pouze 1 slot) 
c) pevný disk o kapacitě min. 320 GB SATA 3,0 Gb/s 7200 ot./min. 
d) optická mechanika DVD+/-RW 
e) čtečka paměťových karet min. 22 v 1 
f) integrovaný grafický adaptér  
g) integrovaná síťová karta 
h) integrovaná zvuková karta 
i) provedení: microtower 
j) porty: min. 10x USB 2.0, 1 sériový port, 2 porty PS/2, 1x VGA, 1x DisplayPort, zvukové 

porty, 1x PCI Express x16 
k) integrovaný TPM čip 
l) příslušenství: klávesnice, myš, propojovací kabely 
m) operační systém: Microsoft Windows 7 Professional 
n) záruka: min. 5 let na počítač včetně příslušenství, krytá výrobcem nikoli dodavatelem 

(ochrana proti úpadku dodavatele), garance servisního zásahu následující pracovní 
den v místě, bezplatná výměna poškozených komponent po dobu záruky 

o) služby: doprava, montáž, instalace a konfigurace počítače, integrace do sítě, 
integrace do domény Active Directory, instalace výukových programů, instalace 
školního antivirového programu 

 
19x širokoúhlý monitor 

a) typ obrazovky LED TFT 
b) uhlopříčka min. 20 palců 
c) rozlišení min. 1600x900 
d) kontrast min. 1000:1 
e) jas min. 250 cd/m2 
f) délka odezvy max. 5 ms 
g) formát obrazu 16:9 
h) výškově nastavitelný stojan 
i) PIVOT 
j) kontektory: DVD-D, DisplayPort, 3x USB 
k) záruka: min. 5 let na monitor, krytá výrobcem nikoli dodavatelem (ochrana proti 

úpadku dodavatele), garance výměny monitoru následující pracovní den na místě 
p) služby: doprava, zapojení, nastavení 
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1x širokoúhlý monitor 
a) typ obrazovky LCD 
b) uhlopříčka min. 24 palců 
c) rozlišení min. 1920x1200 
d) kontrast min. 1000:1 
e) jas min. 300 cd/m2 
f) délka odezvy max. 5 ms 
g) formát obrazu 16:10 
h) výškově nastavitelný stojan 
i) PIVOT 
j) kontektory: DVD-D, DisplayPort, 3x USB 
k) záruka: min. 5 let na monitor, krytá výrobcem nikoli dodavatelem (ochrana proti 

úpadku dodavatele), garance výměny monitoru následující pracovní den na místě 
 

1x interaktivní komplet včetně interaktivní tabule, projektoru, reproduktorů a software 
a) interaktivní tabule 

a. úhlopříčka min. 75“ 
b. formát 4:3 
c. ovládání perem 
d. propojení USB 2.0 

b) projektor  
a. světelný výkon min. 2300 ANSI lumenů 
b. rozlišení min. XGA (1024 x 768) 
c. technologie DLP 
d. kontrast min. 1250:1 
e. vstupy: min. 2x RGB, mini D-sub 15 pin, 1x audio, 1x S-video 
f. výstupy: min. RGB, mini D-sub, 1x audio  

c) reproduktory 
d) ovládací software včetně interaktivních nástrojů, vestavěné galerie a podpůrných 

výukových materiálů, software lokalizován do českého jazyka 
e) příslušenství 

a. propojovací kabely a držáky k tabuli, projektoru, reproduktorům 
f) záruka: min. 5 let na celý komplet (kromě lampy) 
g) služby: doprava, montáž, konfigurace, proškolení obsluhy 
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Příloha č. 2 

 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU“ 
ČÍSLO PROJEKTU 

 
 
Název uchazeče  

 

Sídlo uchazeče  
 

IČO  
 

Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 

 
 

Kontaktní údaje  
(kontaktní osoba, telefon, 
fax, e-mail) 

 
 

Nabídková cena  
celkem bez DPH 
(v Kč) 

 
 

DPH 
(v Kč) 

 
 

Nabídková cena  
celkem včetně DPH 
(v Kč) 

 
 

 
 
 
 
 
 
V  …………………………………………… dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár.zástupce:  …………………………………………………… 
 
 
podpis :    …………………………………………………… 
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Příloha č. 3 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU 

 
 
 

název uchazeče/zájemce, IČ 
 

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ  
 

Já, níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto 
 

čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky do zakázky 
 

„MODERNÍ ŠKOLA 2010“ CZ.1.07/1.4.00/21.1020 
(zadavatel: Základní škola Kravaře, Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách): 

 
 
a) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak 
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
b) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento 
předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 
c) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti v posledních 3 letech nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštní právního předpisu, 
d) vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
e) majetek společnosti není v likvidaci, 
f) evidenci daní naší společnosti nejsou zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, 
g) nemáme nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, 
h) nemáme nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa bydliště či bydliště, 
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i) žádný ze členů statutárního orgánu uchazeče ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče ve 
smyslu zvláštních právních předpisů ani žádná z osob prokazujících odbornou způsobilost v souladu s 
§ 54 písm. d) zákona a odpovídající za činnost dodavatele při plnění výše uvedené veřejné zakázky 
nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 
j) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
 
V  ……………………………………………   dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce:  …………………………………………………… 
 
 
podpis:      …………………………………………………… 
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Příloha č. 4 
 
 
 
 

 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

 
„MODERNÍ ŠKOLA 2010“ CZ.1.07/1.4.00/21.1020 

 (zadavatel: Základní škola Kravaře, Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách): 
 

 

 
 
 
Prohlašuji, že:  
 
a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl 

a obsahuje …. stran, 

b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, 

c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve všech 

bodech. 

 

 

 

 

 

 

V  ……………………………………………   dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce:  …………………………………………………… 
 
 
podpis:      …………………………………………………… 
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Příloha č. 5 

 
 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O VAZBĚ UCHAZEČE OBSAHEM CENOVÉ NABÍDKY 

 
„MODERNÍ ŠKOLA 2010“ CZ.1.07/1.4.00/21.1020 

 (zadavatel: Základní škola Kravaře, Školní 115, 471 03 Kravaře v Čechách): 
 
 

 

 
 
 
Prohlašuji, že se cítím být vázán obsahem cenové nabídky po dobu 60 dnů od ukončení výběrového 
řízení. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ……………………………………………   dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce:  …………………………………………………… 
 
 
podpis:      …………………………………………………… 
 
 

 


