
YYZYA K PODANI NABIDKY

na veř€jnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle
§ 12 odst. 3 zákon a č, 13712006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"),

pod názvemi

,,Retoping atletické tartanové dráhy a sektorú -
Svitalry".

ZADAVATEL: SPORTES Svitaw s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitara



r. PRIAMBULE

Touto písemnou výzvou wóýá zadayatel záJemce k podání nabídkf na veřejnou zakázku na stavebni
práce, která je podle ustanovení § 12 odst.3 Zákona veřejnou zakáZkou maiého rozsahu. Uvedená
veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona zadávána postupem mimo rezim
zákona za podminek dodržení zásad transparentnosti, ťovného Zacházcní a zákazu diskiminace.
Uvedená veřejná zakázka je zadávána za podmínek stanovených v této Výzvě k podání nabídky (dále
jen,,iýzvď') a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci,

2. IDENTIFIKAčNÍ ú.DA.IE ZADAVATELf,

Název zadavate]eI
Sídlo:

ICo:
DlČ:
TelI
Fax:
e-mail

sPoRTEs svitarT §.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 svitaly
lng. JaŤo§laY Kytýr jednatelem společnosii
620 62 620
C7.620(,2(,20
461 619 098
46l 6l9 098
iča§]4v,!yu@§yrí4-yrrz

Ing. Jaro§laY Kytýr

3. DRUH A PRf,DMET \.nRE.]NE zAKAzKY

Druh veřejné zakázky: - veřejná zakázka na Stávebni práce

Předmět veřejné zakázk}- |

Dilo spočívá v provedení retopin$l stávajícího umčlého povrchu spoňovních p]och na atletickém
stadionu ve Svitavách, tj. běžeckého oválu dl, 400 m a sektorťl pro technické discipliny, ktelé byl.v
rekonsřuovány v roce 2010. Na ploše atletickén oválu je položen umě]ý vodopropushlý PUR povřch
Conipur SP, na ploše sektorůje tento v kombinaci s vodonepropustn]im povrchem Conipur SW,

stavbaje urnístěna v kalastrálrliň území Svita\,_l- - Čq řicet Lánú, parceJa č, 424153,

Podrobný rozsah předmělu veiejné zakázky je stano,,en v projektor.é dokum§ntaci pro provádění
stavby pod náZlem: .,Retoping atletické taltanové dráhy a sekloru - Sviia!)-". kterou Zpracoval
DEALS MANAGEMENT, a.s.,, Pitterova 2855/ll, ]j0 00 Praha ], lČo: 0]49j]85, a která j§
nedílnou součástí zadávací dokumentace.

,í. PŘ'EDPoKLÁDANÁ uoolou VEŘEJNÉ Z{kÁZKY

Předpokládaná hodnota veřcjné zakázky: 2,783,]00.-Kč bez DPH

5. DoBA A I{iSTo PL\ Ě\i \TŘ!JNÉ ZAKA.ZKY

5.1. Předpokládiná doba plněni
Termín zahájení plnění veřejné zakáz§,je podmíněn zadánfin zakázky, Zadavatel si vyhrazuje praro
změnit piedpokládaný termín plněni veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení liběrového
říz.ni.

Přcdpokládaný termín zahájení rcalizace stavby
Předpok]ádaný termin dokončení staYby

2.1.2015
10.8.20,15



Pokud z důvodu na Straně Zadavatele nebude možné termín zahájení realizace stavby dodržet, je
dodavatel, s nimž bude uzavřena smlou!_v o dílo, oprávněn požadovat posunutí termínu dokončeni
§tavb], o stejný počet dnů, o které n1u zadavatel umožnil Zahájit stavbu pozdéji. Délka doby realizace
stavby (díIa) uvedená ve smlouvě o dilo však musi zůstat Zachována, popř. ji lze pouze zkťátit,

5.2. Mišto plněni veř€jné zakízky
svitavy. katastrální úZemí svitary- Čq,řicet Lánů, palcela č, 42,1/53.

6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

6.1. ob§ah zadávací dokumentace
Zadávaci dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zádavatele
\ymezujících předmět veřejné zak]ázlf, v podrobnostech nezbytných pťo zpracování cenové nabídky.
Zadávací dokumentaceje nedilnou součásti této výzvy a její obsah je následujíci:

, Pťojektová dokurnentace z data 05/2015 včetně soupišu stávebních přací! dodávek a
služeb s ť,kaz€m výměr

- obchodní podmínl§, ve íormě návrhu smlouvy o dílo
- vzor češtného prohlášení dodavatcle o splnění kvaIifikačních předpokládů

Zadávaci dokumentace bude zájemcům o veřejnou zakázku poslTtnuta v elektronické podobě
ná CD , a to na základě písemné objednávky doručené na adresu: p!!4lpi!akQ] !.!2)!i1!]J-!Z,
Zadávací dokumentaci je možné si také §-zvednout po telefonické objednávce v sídle zadavate]e Lt

paní Pav]y Špičákové, telelon: 46l 619 098, a to od 29.5.2015 v pracovní dny od 8.00 do 14,00 hod,
Zadavatel nepožaduje ílhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace,

6.2. Dod:rtečné informac€ k zadávacím podmínliim
DodaVaIel je_oprá\nen po zadaiateli požadoYat písemně dodatečné informace k ?rdáVácím
podmínkaln, Zádost musi byt dolučena na adresu zadavatele nejpozději 5 pracovnich dnů před
uplynutím lhůly pro podáni nabidek.

Dodatečné :nfonnace, věetně přesného zněni žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů součas!ě
všem dodavatelům, kteři požádali o poskytiuti Zadávací dokumentace nebo kteďm byla zadávací
dokumentace posk},tnuta. Zadavatel uveřejnídodátečné informace včeh1ě přesného znění žádostiteké
na webo\.ých stánkách zadavatele \1aw!,.spoftes,svita\y.cz, b]ok ,,Pťovozní zál€žitosti", sekce;

,,výběrové řizeni", část: ,,veřejné zakázkv akivni" v místě zveřejněni \"ýz\y veřejné zakázky.

Vzhledem ke kádoým lhůtám pro posk},tování dodatečných infomací k zadá\,acím podmínkám bude
plo posk}tnuti dodatečných informaci prioritně využito elektronické pošry,

7. PRoHLÍDIG. MÍSTA PLNĚNÍ

Pťohlídka nísta budoucí stavby se nekoná, Místo budo ci stavbyje volně přistupné.

S. LFŮTA Á MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1, Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek konči dne 15.6.2015 v l0,00 hod.

8.2. Místo pro podávání nabídek
Nabídky ]ze podat osobně, doporučenou poštou, či kur,ýrni službou. Nabidky podávané osobně, či
prostiednict!ím kun rní sIužby lze podat v kanceláii jednatele společnosti sPoRTEs svitavy, s,r,o,,

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitaly - pověřené osoby k převzetí nabídk}: hig, Jaros]av Kytýr, paní Pavla



Špičáková, a to každý pracovní den lhůty v době od 8:00 hod do 14:00 hod, a posledni den lhůty do

10l00 hodin,

Adresa pro zasíláni nabidek doporučenou poštou, je následujíci:

Ing. Jaroslav KyÝr, SPoRTES Svitavy, s.r.o. Riegrova 209El5, 568 02 svitarT

V případě osobního doťučení, doručení prosťednictvím pošty či kulímí s]užbou se za okamžik
doručeni považuje fyzické převzeti nabíd§ jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí
nabídky,

8.3. Podáni nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyc€,listinné podobě, vjednom svázku a y jedné uzavřené
obálce 9!+4č§!é_!!iFc+_l9ř9i.+,_Zůi1!bl, na kteÉ musí \it uvedena adresa uchazeče a nápis
NEoTEVIRAT - \ryBERovE RJZENL
Zadavatel doporučuje, aby dodavateljako součást nabidky před]ožil cD, kteťé bude obsahovat textové
a tabulkové části nabídky zpmcované dodavatelem. Dokument_v na cD budou piedloženy
ve formátech aplikačních programů Micíosoft word a Excel,

9. PoŽADAVKY NA PRoKÁzANi SPLNÉNi KvALIFII(A.CE

9.1. Kvalifikace - Ťoz§ah požadavků
Dodavatel je povinen prokázat ve lhůtě pro podání rrabídek §p]Dění kvalifikace, Kvaiifikovanýnr
pro plnéni veřejne /alá^yje doda\aIel. klery:

a) splní základní kvalifikační předpoklady
b) splní profesní kvalifikační předpoklady
c) splní technické kvalifikační předpoklady

9.2. Prokazování l§alifik ce
V rámci tohoto ťběrového řízeni prokazuje dodavatel splněni kvalifikace př€dložením čestného
prohlášeni, zjehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem sp]ňuje (vzor česhého prohlášení j€ součástí zadávací dokumentace - za obsah
vzorového listu nenese žadavat€l žádnou odpovědnost; je věcí dodavatele zda přiloženj \ zor použije
či nikoliv), Čestné prohlášeni musí bjt podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat.
Doklady k prokázáni kvalifikace může dodavate] předložit ve své nabídce v pŤosté kopii, Dodavatel,
se kterým má b]it uzavřena sm]ouva, může b]ýt předjejím uzavřenim zadavatelem vyzván k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopii dokladů prokazujících splnění kvaliťrkace. Pro splněni této
podminky stanovi zadavatel požadavky na kvalifikaci a rozsah požadovaných dokladů pro její
prokázání, aby v budoucnu před podpisem smlouvy neňohlo dojít k pochybnostem. Pokud dodavatel
na základě r^ýzr.y požadované dokťmenty nepředloži, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy a zadavate] bude oprá\,něn uzavřit smlouvu s dalším doqavatelem v poiadí, popř,
výběrové řízení znršit.

9.3. Zák|adní kvalifikáční předpoklady
Základni kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- vůčijehož majetku neprobíhá nebo v posledních liech letech neproběh]o insolvenčni říZeni,
v němž bylo lydáno íozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamitnut proto. že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního říZení, nebo nebyl konkurs zrušen ploto,
že najetek byl zcela nepostačuj ící,

- l,terý není v likvidaci,
- kterii nemá v cvidenci daní zachyceny daňové nedoplatk}, nemá nedoplatek na pojistném a

napenále na Yeřejném Zdravotním pojištěni, nen1á nedoplatek na pojistném a na pená]e
na sociálnín zabezpečení a příSpěvku na státní politiku zaměstnanosti,



Dodavatel ve své nabídce plqk!že §p!]]!!1í záklaclních kvalifikačnich př!!lpqk!é!!ů p,ř!{!lq&4í!!
čestného Drohlášení. zjehož obsahu bude zřejné. že dodavatel kvalifikační DředDokladv Dožadované
zadavatelem splňuje. Doklady pťokazující splněni zák]adních kvalifikaěních předpokladů nesměji b]it
ke dni podání nabídky starši 90 kalendářních dnů.

Dadayatel, se kterýn má být M@řena smlouýa, ůže bý! ztlddýdlelem tynán k předložení originálu
nebo úřeď ě ol)ěřené kopie dokladu prokazujícíha splnění základních k],alifrk!!čních předpol.Jadů-
y takoúm případě clocljýatel pfokaže splnění základních kýalilkačních předpokladů předložením
čestného plohlóšení, zjehaž absahu musí býí Zřejmé, že dodb^aíel LNede é záklddní kvalifikační
předpóklaú sPlňuje. Česmé prohlášení nesnlí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů a
,1usí být PodePsóno osobou opráyněnou za dadalatele j ednat d podepisola!,

9.4. Profesni lolaliíikační přcdpoklady
Prolesni kvalifi kačni předpoklady sp]ňuje dodavatel, kter,ý:

- je zapsán v obchodniho rejstříku, čijiné obdobné evidenci,
- disponuje dokladenr o opráVněni k podnikání pod]e zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předměfu veřejné zakáZky. zejména dokladem prokazujícím příslušné
žiVnostenské oprávnění či licenci,

Dodavatel ve své nabidce plqk!žc §p!!ilí plo:&§!íqllkra]ifikačnich DředDok]adů přc!!]q&!!l
čestnélro p!qElé&qí. Zjgh!ž obsalru bude zřcjmé. že dodavatel kvalillkační D_ř9!!pak!!(! !qž4d!Y4!!i
Zadavatelem sDlňuie, Doklad, ve kterém dodavetel pťohiašuje (prokazuje), že je zapsán v obchodním
rejstříku, či jiné obdobné evidenci, nesnrí b]it staŇi 90 kalendáhích dnú ke dni podání nabidlry.
Čestnýrn prohlášenim dodavatel plokáže splnění sq]ch kvalifikačních předpokladů i kvalifikačních
předpokladů, které prokazuje prostřednicfuim subdodavatele, Zápis v obchodnírrr řejstříku, či jiné
obdobné evidenci nelze prokáZat prostřednictvím subdodavatele,

Dodavatel, se herjm md br! ÉGvřena smlo1rya, ůže bil zadaýdleleln |yzýón k předložení oťiginálů
nebo úřed ě ověřených kopií dokladů Prokazujících ,rphění proksních kwlifrkačních předpókladů.
V takoún případě doda,-alel Prckáže splfiění pfaíesních balúkačních Předpokladů předloženíu:

- 4)pisu z obchodního rcjslříkll, pokud je Nněm zapsán, či lýpisu zjiné obdobné eyidence,
pakudje y ní zdpsón,

- dokladu o oprálnění kpodnikúní podle 2yláštních prbních předpísů t rozsahu odpoýíddjícít
předmětu wřejné zakazlr,, zejména dokladu ploknzujicín příslušné žiýnoslenské opťáynění či

I'ýPis 2 obchodního rejs!říku esfií být ke dfii podání nabídky stalší 90 kalendúř ích dnů, Doda,-atel
je opráyněn prokázat sPlnění přoíesních balifkllčních předpokladů (ryjma předložení y,ipisu
z obchodního rcjsíříku) pťostředniclýím subdodayatele. V takolén případě nůže být dodd,raíel, se
kterin má být uzavřena smlawa, ý}Eyán zdddýdlelem k předložení smlatny tavřeně se

subtlodavalele , zhíž bude lyplíídt záýd,ek yubdodayatele kposkylnuíi plnění či posb)hulí ýěcí či
Přóy, snimiž bude dodayatel opfaýněn díšponoý.lt l řámci plnění veřejné zakizlq, a to alespoň
v rozsahu, t jakén subdodayaíel pfokxal šplnění klalífkace.

9.5. Technické L,valifi kační předpok|ady
Technické kvalifikačn í předpokJady splňuje dodavatel, kteqí|

- za posledních 5 let realizoval min. 2 §tavby, jejichž předmětem nebo součástí byla \"ýstavba

nebo rekonstlukce umělého povrchu spo ovních ploch, přičenž hodnota ťstavby nebo

rekonstrukce umělého povrchu sportovních ploch činila min. 600 000 Kč t ez DPH každé
jednotlivé stavby,

Dodavatel ve své nabídce Drokáže splnění technick]!)h kvalifikačních DředDqL!!!!!ů p&d]q&d!!
čestného Dřohlášení. zjehož obsahu bude zřeimé. že dodavatel kvalifikační DředDoklady pa.žarlqaši
Zadavate]em sDlňujg. Čestným prohlášením dodavatel prokže splněni svých kvalifikačních
předpokladů i kvalifikačních předpokladů, které prokazuje prostřednictvim subdodavatele.

Dadayatel, se kteó mó být uzal,řend ý1lowa, núže být zdďaýatelen r),z,án kpředlóžení oli4inólů
nebo úředně otěřených kopií dolďadů pokazujících splnění technicach balifrkačnich předpokI.\dů.

v !ako\,én případě dodavalel pťokáže splnění technických balifrkačních předpokladů předložení :



- čestného pfohlóšení, ze herého bude patnó Podťobná identirtkace 2 slayeb, jejichž

Předmětem nebo součfulí bla ýýstayba nebo rekonstl,ukce unělého poyřchu sportoýllích
ploch a hodnota vjstayb! nebo rekonstrukce u lělého poyrchu sportoýních ploch činila
l inilnálně 600 000Kč bez DPH každé iednotlíyé stmby; fozsah pažadoyaných údajů
čestného prohlášení bucle zada|atelen uyedell ýe vkýě k Předložení požadownjch e]okladů,

Čestné prohlášení marí být podepýá o osobou oprótněnou za dodayatele jed at a podePisoyat.
Dodayatel je oplliýněn prokázat splnění technickjeh k,,,alifikačních předpokladů pfosďec]niclýítl]
subdocla|atele. V takoyém Případě může být dodayatel, se kte2in ná bý! uzaýřena smlouya, yynán
zadaýaíelem k přeclložení smlouý! uzaýřené se subdodu,-atelem, zníž bude ýyPlý,ýat zóyazek
subdodcýatele k posbtnutí plnění či posb)tnutí ýěcí či pláy, s nimiž bude dodayaíel oPťáýněn
disponoyat ý úucí plnění ýeřejné zakázb,, a to alespoň 1) fozsahu, ý jakém subdoaflatel pfokázal
splnění balifikace.

l0. ů,DAJ E o HoDNoTiCiCH |G,rTER_liCH

Základnín hodnotícim kitériem pro zadání veiejné Zakázkyje nejDižší DabídkoYá cena bez DPH.
Nabídky budoll vyhodnoceny podle absolutni hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po n€jryšší,
Nejvýhodnějšíje nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,

11, POŽADAVEK NÁ ZPŮSOB ZPRACOVIÍNÍ NABÍDKOVÍ CENY

11.1. Nabídková c€na
Nabidkovou cenou se pro ílčely !.ýběmvého říZeni rczumí celková cena za provedení stavby bljz daně
z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné nák]ady k řádné {ealizaci stavby,
včetně všech nákladů souvisejícich (insta]ace, zprovozněni, doprava a montáž, pop]atlry, ztíšené
náklady \Tpl]ivajíci z obchodnich podmínek apod,).

l1.2. PodmíDky nro zpracor áni nabidkoré c€o),
Nabídková cena za píovedeni stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého
v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a projekové dokumentaci, Nabidková cena
bude uvedena v české měně v požadovaném členění,

1 1.3. Po|ožkové rozpočq
Zadavate] jako součást zadávací dokuňentace předkládá dodavate]ilm soupis §tavebnich prací.
dodávek a služeb s výkazem q|měr (dále jen ,,soupis prací") v elektronické podobě, Uchazeč je
povinen přokázat nabídkovou cenu předloženim položkového rozpočtu (oceněného soupisu praci),
Položtový rozpočet musí blit nedilnou součástí nabídky uchazeče.
Za soulad po]ožkového rozpočtu a soupisu prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak
v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče souvisejicí s položkor"ým rožpočtem je
dodržet obsahovou náplň soupisu plací, U položek platí zákaz zásahu do množství či popisu položky.
V případě jakéhokoliv nesou]adu mezi soupisem prací a položkovým rozpočtern (např. chybéjící
položky, přeb]hající po]ožky, nesprávné množství měmých jednotek, změna popisu položky apod,)
l;íadíhodnoticí komi.e nabidktl Z dalšlho posu..o\áni,
Soupis prací, před]ožený zadavatelem, obsahuje pro manipulaci s lybouranými hmotami položky,
které jsou limitovány utěitou vzdáleností pro vodorovný nebo sÝis]ý přesun hmot. Místo pro uloženi
qtěžené zeminy (nenili zemina umístála do konst ukcí vrámci stavby) imísto pro uložení
\.}bouíaných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu, Do nabídkové ceny pak
musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozni vzdálenosti bez ohledu na to,
jaká vzdálenost je uvedena v popise položky, Totéž se liká Vnitrostaveništního přesunu stavebního
materiálu,
Pokud pii prováděni stavebnich prací, kteréjsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba uložení
vytěžené zeminy nebo \ybouraných hmot a za toto uložení je nezb},tné hradit příslušné poplatky, je
povinnosti uchazeče Zakalku]ovat do své nabídkové ceny iqto poplatl], a to bez ohledu na to, Zda
y'ýkaz \.iměr obsahuje nebo neobsahuje položku ,,poplatek Za skládkt]". Zadavatel v době sestaveni



soupisu prací nezná a znát ncmůže, jaký technologic§ postup zhotovitel Zvolí a jaké misto pro
uložení vybouraných hmot zajisti a Z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku Za
uloženi těchto hrnot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového pop]atku neobsahuj€ a podle
zjiš€ní dodavateleje nutno poplat§k uhťadit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného
přesunu.
Pokud zadavatel upřesní obsah soupisu prací, např. ťolmou dop]něni položek souplstl praclj
upřesněním množství měmých jednotek, vyloučenim položek soupisu pťací apod,, je uchazeč povinen
tuto změnu oznámenou ve lhlitě pro podání nabidek zahmout do svého položkového rozpočtu,

11.,í. sleva z ceny
Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu Z ceny, musí tuto slevu promitnou dojednotkových
cen jednotlivých položek v položkovém rozpočtu. Jiná forma slery z nabidkové ceny (např, paušálni
částkou za celou stavbu) není přípustná, oceněni jakékoliY položIry 0,- Kč není přípustné.

11.5. vzorce a §oučty soupišu
Elektronická podoba soupisu prací slouží ke zjednodušeni {ipočtu nabídkové ceny. N§ní povinností
zada\.atele předávat dodavatglům SW plodukt pro zpťacování nabídkové ceny, Dodavate] má možnost
si prostřednictvim běžně doslupných programů převést předaný soupis prací do svého oceňovacího
progíamu a po výpočtu nabidkové ceny převést výsledek Zpět do předaného soupisu,
Pokud předaný soupis prací obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností
dodavatele pťovést před stanovenín nabídkové ceny kontťolu 1ěchto Vzorců. Za správnost nabídkové
ceny Z hlediskajejího obsahu a Z hlediskajeji mátematické správnosti odpovídá dodaváte].

12. oBcHoDNi PoDMÍI.KY

Zadavatel jako součást zadávaci dokumentace předkládá obchodni podmínky vymezeny ve formě a
struktuře návrhu smlouly o dílo.
Uchazeč do obchodních podmínek doplni údaje nezb)tné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastni
identiflkaci, nabidkovou cenu a popřípadě dalši údaje, jejichž doplnění text návrhu smloury
předpokládá (místa určená kdoplnění jsou rTznačena žlutě :!) a takto doplněné obchodni
podmínk] předloží podepsané osobou oprávněnou smlouvu podepsatjako svůj návrh smlou\y o dílo,
Jakákoliv jiná zorěna textu návlhu smlouvy o dílo ze strany uchazeěe je ngpřípustná a bude
považována za nedodržení zadávacich podmínek zadavatele s následken \ryloučení uchazeče.
obchodní podňínky vymezuji budoucí rámec smluvniho vŤahu, Nabidka uchazeče lnusí respektovat
sianovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozpolu
s obchodními podňinkami.

13. PRAVA ZADAVATELE

Zadavatel si \Yhrazuje právo:

- kdykoliv Zl,ušit výběrové řízení, nejpozdčji však do uzavření smlouvy
- změnit nebo doplnit zadávací podmínky

Ve Svřavách dne 29,5,2015

lng, Jaros]av Kytýr
jednatelspoIečnosti
sPoRTEs svita\y s,r.o.

ffi spcnres
1 ],,rj),l]
,| .,]rf ,., F !


