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VYZVA K PODANI NABIDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle
§ 27 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"),

pod názvem:

"Malý nákladní automobil pro TS"

ZADAVATEL:
SPORTES Svitavy s.r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620
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1. PREAMBULE

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku,
která je podle ustanovení § 27 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná zakázka je
v souladu s ustanovením § 31 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek dodržení
zásad uvedených v § 6 zákona a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADA VATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Tel:
e-mail:

Kontaktní osoba:
e-mail:
Tel:

SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
62062620
CZ62062620
602419271
jaroslav.kytyr@svitavy.cz

Radim Klíč
radim.klic@svitavy.cz
736752635

Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení, je oprávněna předávat dodavatelům
informace a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce a opatřovat je svým podpisem, a to jak v tištěné,
tak v elektronické podobě. Kontaktní osoba je taktéž oprávněna poskytovat dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1.Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na dodávku.

3.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka malého nákladního automobilu pro TS
(technické služby), dle níže uvedené technické specifikace v bodě 3.3, pro SPORTES Svitavy
s.r.o., podle dále uvedených podmínek a s tím související služby a vybavení.

Předmět plnění veřejné zakázky (dále také "malý nákladní automobil") bude dodán, včetně
souvisejících služeb a vybavení, na základě uzavřené kupní smlouvy (dále též jako smlouva").
Prodávající je povinen dodat malý nákladní automobil řádně a na základě této podepsané smlouvy
v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě a jejích příloh. Řádnou dodávkou malého nákladního
automobilu se rozumí dodávka všech požadovaných prvků na místo určení a dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou, zejména:

a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních,
technických nebo hygienických předpisů platných, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných parametrů;

b) provedení přejímky automobilu a sepsání protokolu o předání a převzetí automobilu;

c) předání technické dokumentace, záručních listů, návodu k obsluze, prohlášení o shodě,
případně další nezbytná osvědčení, katalog náhradních dílů

d) zaškolení obsluhy (zaměstnanců zadavatele) na Tovární 28,56802 Svitavy v rozsahu min.3
hodin, součástí je certifikát o zaškolení s osnovou školení;
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e) předání soupisu garančních prohlídek po dobu záruční doby, kde místo garanční prohlídky je
na Tovární 28, 568 02 Svitavy. Uchazeči, jehož servisní středisko je na území města Svitavy,
vozidlo přistaví v dohodnutý termín ke garanční prohlídce do jeho sídla. Uchazeč, jehož sídlo
je mimo území města Svitavy, si přepravu vozidla k provedení garanční prohlídky zajistí na
vlastní náklady. Tzn., že si vozidlo v dohodnutý čas vyzvedne v sídle zadavatele na ul.
Tovární, Svitavy a po provedení garanční prohlídky vozidlo na tuto adresu opět dopraví.

3.3. Technická specifikace nabízeného (dodávaného) malého nákladního automobilu:

Popis parametru Specifikace parametru Poznámka
(požadavek zadavatele)

Motor Vznětový, vodou chlazený
Zdvihový objem Min. 2200 cm'
Počet ventilů motoru Min. 16 ventilů
Výkon motoru Min. 118 kW
Emisní norma Euro 6
Elektroinstalace 12 V
Baterie Min.80 Ah
Převodovka Mechanická, šestistupňová
Pohon kol Všech 4 kol, volitelně nebo

automaticky připojené
Počet dveří karosérie 4
Zadní okno s výhledem na nákladní prostor ANO
Počet přepravovaných osob 5
Barva karosérie Výběr dle vzorníku, bez

příplatku
Rozměry nákladního prostoru:
Délka Min.1500 mm
Šířka Min. 1400 mm
Požadavek na zadní dveře nákl. prostoru Zadní dveře výklopné
Krytí nákladního prostoru Laminátový hardtop bez oken,

v barvě bílé, nebo barvě
karosérie

Prvky aktivní bezpečnosti:
ABS ANO
ESP ANO
Bezpečnostní tříbodové pásy pro všechny ANO
přepravované osoby
Airbagy řidiče a spolujezdce ANO
Ostatní součásti vozidla:
Autorádio ANO
Mlhové světlomety ANO
Zableskový maják oranžový v počtu 2ks, ANO
umístěný na střeše kabiny, ovládané z místa
řidiče
Osvětlení nákladního prostoru ANO
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO
Tažné zařízení pro max. zatížení 3tuny ANO
Prvžové koberečky pro všechl!Y sedadla ANO
Látkové potahy na všechna sedadla ANO
Střešní nosič hliníkový, umístěný na Min. nosnost 80 kg
střešním nosiči a hardtopu, zadní část
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střešního nosiče osazena rolnou pro snadné
nasazování břemen na střešní nosič
Plastový tubus umístitelný na střešní nosič Min. vnitřní průměr 240 mm a

min. vnitřní délka 3000 mm.
Přední konec pevný a zadní
konec uzamykatelný,

Elektrický naviják na přední části vozu Min. tah 10000 lbs, včetně lana
s dálkovým ovládáním s délkou min. 25 m a průměrem

lana 8 mm
Platový kryt nebo nepromokavý obal na ANO
naviják
Rezervní kolo nebo opravná sada ANO
Dodávka zimních pneumatik na discích ANO
(případně letních pneumatik na discích, dle
skutečného osazení dodaného automobilu).

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje předpokládanou hodnotu dodávky malého nákladního
automobilu a hodnotu souvisejících služeb.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.Termíny plnění veřejné zakázky
Zadavatelem stanový maximální termín plnění veřejné zakázky (dodávky) na 7 měsíců od podpisu kupní
smlouvy. V případě, že zadavatel ve své nabídce uvede termín dodávky delší než 7 měsíců od podpisu
kupní smlouvy, bude to mít za následek vyřazení z dalšího posouzení a hodnocení.

5.2.Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je adresa Tovární 28, 568 02 Svitavy.

6. ZARUKA ZA JAKOST
Zadavatel požaduje, aby na dodávaný malý nákladní automobil dodavatel poskytnuI záruku za jakost
v délce nejméně 24 měsíců. Při předání malého nákladního automobilu předá dodavatel zadavateli
soupis garančních prohlídek konaných po dobu záruční doby, které bude zadavatel povinen absolvovat.
Náklady na uvedené garanční prohlídky budou zahrnuty do nabídkové ceny.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky.
Obsah zadávací dokumentace je následující:

1. Výzva k podání nabídky
2. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
3. Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo

Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na webových stránkách
zadavatele www.sportes.svitavy.cz, blok "Provozní záležitosti", sekce "Výběrové řízení", část
"Veřej né zakázky aktivní".
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8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1.Nabídka dodavatele
Nabídka bude podána v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou
za dodavatelejednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Nabídka dodavatele musí obsahovat:

krycí list nabídky
návrh kupní smlouvy,
čestné prohlášení a doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace

Je vhodné, aby nabídka dodavatele obsahovala CD s návrhem smlouvy pro snadné posouzení a
vyhodnocení.
V případě, že se komunikační adresa liší od adresy sídla dodavatele uvedené v návrhu smlouvy o dílo,
či nabídku podepisuje osoba k tomuto úkonu zmocněná statutárním orgánem dodavatele, uvede
dodavatel tyto skutečnosti v krycím listu nabídky. Plná moc udělená zmocněné osobě musí být součástí
nabídky.

8.2.Členění nabídky
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

1. Krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele.
2. Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele.
3. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele.
4. CD obsahující návrh smlouvy (formát word).

8.3.Podání nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, na které musí být uveden nápis NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

9.1.Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.5.2018 v 10.00 hod.

9.2.Místo pro podávání nabídek
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně,
či prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.,
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Jaroslav Kytýr, paní
Martina Strachotová, a to každý den lhůty od 8:00 hod do 14:00 hod a poslední den lhůty do 10:00hod.

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:

Ing. Jaroslav Kytýr, SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení
považuje fyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky.
Datum a čas doručení, uvedený na štítku, kterým bude nabídka opatřena, je rozhodný pro posouzení,
zda byla nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek či nikoliv. Zadavatel proto upozorňuje
dodavatele, aby nabídky doručovali s dostatečným časovým předstihem tak, aby zaevidování
nabídky proběhlo před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou (zaevidovanou)
po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
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9.3. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 28.5.2018 v 10:01 hod, v sídle zadavatele. Otevírání obálek
s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek, a to na základě plné moci udělené osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Dodavatel je povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace. Kvalifikovaným
pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

a) základní způsobilost
b) profesní způsobilost
c) technickou kvalifikaci

10.1. Prokazování kvalifikace
V rámci tohoto výběrového řízení prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje
(vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace - za obsah vzorového listu nenese zadavatel
žádnou odpovědnost; je věcí dodavatele zda přiložený vzor použije či nikoliv). Čestné prohlášení musí
být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. Doklady k prokázání kvalifikace
může dodavatel předložit ve své nabídce v prosté kopii.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, může být před jejím uzavřením zadavatelem vyzván
k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících jeho kvalifikaci. Pro splnění
této podmínky stanoví zadavatel rozsah požadovaných dokladů, aby v budoucnu před podpisem
smlouvy nemohlo dojít k pochybnostem. Pokud dodavatel na základě výzvy požadované dokumenty
nepředloží, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel bude
oprávněn uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí, popř. výběrové řízení zrušit.

10.2. Základní způsobilost dodavatele
Způsobilým není dodavatel, který

má v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, má splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
je v likvidaci!', proti němuž bylo vydáno rozhodnutí O úpadku", vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle právního předpisu" nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášenÍ,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmějí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

Vpřípadě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění jeho základní
způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli čestné prohlášení, zjehož obsahu musí být zřejmé, že
dodavatel uvedenou základní způsobilost splňuje. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky
starší 3 měsíců a musí býtpodepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat apodepisovat.

1) §187 občanského zákoníku.
2) §136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Napiiklad zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvtsejicich a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
piedpisů, zákon č. 363/1999 Sb., opojišťovnictví a o změně některých souvisejicich zákonů.
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10.3. Profesní způsobilost dodavatele
Profesní způsobilost splňuje ve vztahu k České republice dodavatel, který

je zapsán vobchodního rejstříku, či jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
může předložit doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel profesní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje.
Doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje (prokazuje), že je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné
obdobné evidenci, nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

Vpřípadě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splněníjeho profesní
způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli

výpis z obchodního rejstříku nebojiné obdobné evidence,pokud právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění

Výpisz obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
Pozn.: Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

10.4. Technická kvalifikace dodavatele
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

- v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení provedl min. 2 dodávky obdobného
charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky, a které byly každá jednotlivě v hodnotě rovné
nebo vyšší než 0,6 mil.Kč bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně.

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.

Vpřípadě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladůprokazujících splněni jeho technické
kvalifikace,předloží dodavatel zadavateli

osvědčení objednatele o řádném dodání min. 2 dodávek obdobného charakteru,jako je předmět
plnění veřejné zakázky, a které byly každá jednotlivě v hodnotě rovné nebo vyšší než 0,6 mil.Kč
bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně.

- osvědčení objednatele lze nahradit předložením smlouvy s objednatelem spolu s dokladem o
uskutečněnémplnění dodavatele.

11. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel může provést posouzení splnění zadávacích podmínek ve výběrovém řízení před hodnocením
nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U dodavatele vybraného na základě hodnocení nabídek provede
zadavatel posouzení splnění zadávacích podmínek vždy.
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12. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena
Zájemce je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH,
sazba DPH v %, částka DPH a nabídková cena včetně DPH, která bude uvedena v návrhu kupní smlouvy
na plnění zakázky (příloha Č. 2 této výzvy) a na krycím listu nabídky (příloha Č. 1 této výzvy).

Zájemce předloží nabídkovou cenu v níže uvedeném složení, kde nabídková cena za malý nákladní
automobil bude předmětem hodnocení:

Název Cena bez DPH DPH DPH Cena vč. DPH
(Kč) (%) (Kč) (Kč)

Malý nákladní automobil

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit. Nabídková cena
musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v
této výzvě vč. nákladů na garanční prohlídky dle bodu 6 této zadávací dokumentace. Nabídková cena
může být změněna pouze z důvodu změny zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo
zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

13. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezeny ve formě a
struktuře návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní
identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text smlouvy předpokládá (místa
určená k doplnění jsou vyznačena žlutě !!) a takto doplněné obchodní podmínky předloží podepsané
osobou oprávněnou smlouvu podepsat jako svůj návrh kupní smlouvy. Jakákoliv jiná změna textu
návrhu kupní smlouvy ze strany uchazeče mimo žlutě vyznačená pole je nepřípustná a může být
považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následkem vyloučení uchazeče.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat
stanovené obchodní podmínky.

14. OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOKLADŮ

14.1.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby účastník
výběrového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo
chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu
prodloužit nebo prominout její zmeškání.

14.2.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být doplněna na
základě žádosti podle předchozího odstavce o údaje a doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií
hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti
rozhodné pro posouzení splnění zadávacích podmínek mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
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14.3.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám.

15. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

15.1.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení kdykoliv v průběhu výběrového řízení.

15.2.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud údaje a doklady předložené účastníkem
výběrového řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele,

nebo
c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích

podmínek nebo na naplnění kritérií hodnocení.

15.3.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna.

16. PRÁ VA ZADA VA TELE

V případě, že zadavatel pověří prováděním určitých úkonů ve výběrovém řízení komisi, považují se
úkony komise za úkony zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy,
změnit nebo doplnit zadávací podmínky.

17. PŘÍLOHY

Příloha č.l - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Návrh kupní smlouvy na plnění zakázky
Příloha č.3 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace t l'''::''' SPORTES, '1Svrtovv s.r.o

\ I~(jrnVfi2098/5. 568 02 Svlta\l)'
, 6?062620. oic CZ: 6206262U

Ve Svitavách dne 15.5.2018 mgJl:~~
jednatel

C 01
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