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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 
 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu  
na dodávku  

 
 

podle § 27 zákona č. 134/2016., o zadávání ve řejných zakázek  
(dále jen „zákon“), 

 
 
 

pod názvem: 
 
 
 

                 
„Dodávka 2 ks server ů pro technologické centrum ORP“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADAVATEL: 
Město Svitavy 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČ: 00277444 
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1. PREAMBULE      

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na 
dodávku 2 ks virtualizačních serverů, 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. Identifika ční údaje zadavatele 
 
Název: Město Svitavy 
Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČO: 00277444 
DIČ: CZ00277444  
Zastoupen: Mgr. Davidem Šimkem – starostou města  
Kontaktní osoba: ing. Libor Dynka – vedoucí odboru informatiky 
Email. Libor.dynka@svitavy.cz 
Tel: 461 550 432, 724 325 324 
 
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.   Informace o druhu a p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku dvou 
virtualizačních serverů včetně 2 ks UPS, potřebného SW, záruky, instalace a dopravy. 
Předmět veřejné zakázky je konkretizován v příloze č. 5 této výzvy. 
 
 
4. Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky  

 
Předpokládaná hodnota této zakázky činí 2.000.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony korun 
českých bez DPH) a je zároveň nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. 
 
5.   Lhůta pro podání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 12.07.2021 do 10:00 hodin . 
 

6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATE ČNÉ INFORMACE 

6.1. Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování cenové nabídky.  
 
Dodavatel je oprávněn písemně požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 2 této výzvy o 
vysvětlení podmínek veřejné zakázky. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím 
podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
písemné žádosti. 
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Obsah zadávací dokumentace je následující:      
                                                                                                                                                                            

1. Čestné prohlášení – p říloha č.2 
2. Obchodní podmínky ve form ě návrhu smlouvy o dílo (SoD) – p říloha č.3 
3. Obchodní podmínky ve form ě návrhu servisní smlouvy (SLA) – p říloha č.4 
4. Technická specifikace vymezení nabídky uchaze če – příloha č.5 
5. Souhrnná nabídková cena – p říloha č. 8 
6. Harmonogram pln ění – příloha č. 9 

 
Výzva k podání nabídky bude zveřejněna na úřední desce města Svitavy, a to jak v tištěné, 
tak elektronické podobě. Zbývající zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytována 
v elektronické podob ě, a to prostřednictvím úložiště, kde bude možné tuto zadávací 
dokumentaci bezplatně stáhnout. Odkaz na zadávací dokumentaci v elektronické podobě  
v úložišti je: 
 
 

www.svitavy.cz/download/Prilohy_k_ZD_2_servery.zip 
 
 

6.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám (nebo odkaz na jejich úložiště) 
budou zveřejněny stejným způsobem, jako byla zveřejněna tato Výzva k podání nabídky. 
Neakceptace dodatečných informací k zadávacím podmínkám může mít za následek 
vyloučení dodavatele z výběrového řízení.   
 

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 
 
Prohlídka místa dodávky se nekoná.  
 
 
8. Pokyny pro zpracování nabídky   
 
8.1. Nabídka dodavatele 
 
Nabídka musí být předložena v českém jazyce, v písemné form ě a bude podepsána 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, 
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí 
nabídky.  Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude 
účastník používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu 
nabízeného předmětu plnění. 
 

Je vhodné, aby nabídka dodavatele obsahovala CD s návrhem smlouvy o dílo a položkovým 
rozpočtem v elektronické podobě ve formátu word a excel pro snadné posouzení a 
vyhodnocení nabídek a zbytek nabídky ve formátu pdf.  
 
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 
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Součástí nabídky musí být mimo jiné souhlas se smluvními a obchodními podmínkami. Jako 
vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení (viz formuláře). 
 
8.2. Členění nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle 
následujících bodů: 
 
1. Základní identifikační údaje uchazeče (viz formuláře – příloha č. 1.1), opatřený 

razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele 
 

2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz formuláře – příloha č. 
1.2) 

3. Čestné prohlášení -  příloha č.2 výzvy 

4. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formuláře – příloha č. 1.3). 

5. Příloha č.5 - Technické specifikace vymezení nabídky uchazeče (v tabulce bude 
dodavatelem doplněn sloupec D – vymezení nabídky uchazeče). 

6. Vyplněný harmonogram plnění – příloha č.9 výzvy 

7. Vyplněný položkový rozpočet - příloha č. 8 výzvy 

8. Návrh smlouvy o dílo (SoD) - příloha č. 3 výzvy 

9. Návrh servisní smlouvy (SLA) - příloha č. 4 výzvy 

10. CD obsahující části nabídky v elektronické podobě (formát: xls, doc, pdf). 
 

8.3. Podání nabídky 
 

Nabídka bude podána v listinné podob ě, v řádně uzavřené obálce  označené názvem 
veřejné zakázky , na které musí být uveden nápis NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.  
 
8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

9.1. Lhůta pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.07.2021 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 na podatelně Městského úřadu, T. G. 
Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy, a to každý pracovní den lhůty v době:   
    
Pondělí   7:15 – 17.00 hod. 
Úterý   7:00 – 15.00 hod. 
Středa    7:15 – 17.00 hod. 
Čtvrtek   7:00 – 15.30 hod. 
Pátek    7:00 – 14.00 hod. 
 
a poslední den lhůty do 10:00 hodin .  
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Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:  

Městský ú řad Svitavy, odd ělení informatiky  

T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy. 
 
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se 
za okamžik doručení považuje fyzické převzetí nabídky podatelnou Městského úřadu 
Svitavy. Fyzickým převzetím nabídky podatelnou MěÚ Svitavy je myšleno zaevidování 
nabídky v elektronickém systému spisové služby zadavatele pracovnicí podatelny, při kterém 
dojde k vygenerování přesného data a času doručení 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 upozor ňuje 
dodavatele, aby nabídky doru čovali s dostate čným časovým p ředstihem tak, aby 
zaevidování nabídky prob ěhlo p řed uplynutím lh ůty pro podání nabídek.  Na nabídku 
podanou (zaevidovanou) po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla 
podána. 
 
10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 8 výzvy). Cena bez 
DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky 
veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena 
s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 
prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně 
DPH.  
Zadavatel stanoví, že nejvyšší p řípustná nabídková cena činí 2.000.000,- Kč bez DPH. 
Případné p řekročení bude posuzováno jako nespln ění výb ěrových (obchodních) 
podmínek s následkem vylou čení účastníka ve řejné zakázky.    
Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně, bude dodavatel vyloučen z 
účasti na výběrovém řízení. 

 
 
11. Pravidla pro hodnocení nabídek  
 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové 
nabídkové ceny v č. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s 
nejnižší celkovou nabídkovou cenou.  
 
Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet respektive údaj o 
nabídkové ceně jako jediné kritérium rozhodné pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější 
doplňování je nepřípustné (příloha č.8 výzvy). 



     
      

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP                                                                                                   Str: 6 z 11 

 

12. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace  
 
12.1. Zakázku m ůže plnit dodavatel, který  
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,  

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele,  

f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,  

g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). 
 
12.2. Technická kvalifikace  
 
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který v souladu s ustanovením § 
79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží nejméně dvě významné dodávky realizované za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
realizace (resp. předání do ostrého provozu), identifikace objednatele a kontaktní osoby, u 
které lze ověřit pravdivost poskytnutých informací. 
Způsob prokázání této části technické kvalifikace: 
 
Za významnou dodávku je považována dodávka obdobného předmětu plnění, tedy dodávka 
serverů včetně instalace a implementace HW a SW vybavení v minimální finanční hodnotě   
2 000 000 Kč bez DPH. 
Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje: 
a) obchodní firma/název objednatele, 
b) předmět významné dodávky, 
c) doba realizace významné dodávky, 
d) finanční objem významné dodávky, 
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit, vč. 
jejích kontaktních údajů. 
Dodavatel doloží seznam významných dodávek s výše uvedenými údaji podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem dodavatele. 
 
 
12.3. Způsob doložení 
  
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 12.1 této výzvy postačí předložení čestného 
prohlášení dodavatele (viz formuláře – příloha č. 1.2). 
 
K prokázání předpokladů dle bodu 12.2 postačí prostá fotokopie osvědčení či obdobné listiny 
popř. předložení čestného prohlášení (Příloha č.2 – Čestné prohlášení). 
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Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný 
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 
 
 
 
13. Obchodní a platební podmínky  
 
13.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu 
smlouvy, který tvoří přílohu této výzvy (viz formuláře – příloha č. 1.3).  
 
13.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh 
smlouvy, ale pouze akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke 
splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formuláře).   

 
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy 
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě, bude-li to 
na straně dodavatele technicky možné. 
 
14. Technické podmínky  
 
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 této 
výzvy.   
Nabízená technika musí být nová, nepoužitá, určená pro český trh. 
 
15.  Doba a místo pln ění zakázky  
 
 
Termín plnění:  
 
 
Místo dodání: 

  
 
nejpozději do 16 týdn ů od účinnosti smlouvy o dílo (účinnosti 
smlouva nabývá uveřejněním smlouvy o dílo v registru smluv) 

 
sídlo zadavatele 
  

 
16. Vysvětlení zadávací dokumentace   
Dodavatel je oprávněn písemně požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 2 této výzvy o 
vysvětlení podmínek veřejné zakázky. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím 
podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
písemné žádosti. 
 
 
17. Zadavatel si vyhrazuje právo 

 

• zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,  
• upřesnit podmínky zakázky,  
• vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky 

stanovené ve výzvě,  
• vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené 

dodavatelem v nabídce,  
• nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky,  
• uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný 

dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy 
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý 
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy. 

 
18. Přílohy:  
 
Příloha č. 1: Formuláře ( příloha č.1.1, 1.2, 1.3) 
 
Ve Svitavách dne 22.06.2021 
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   Formuláře k výzvě ze dne 22.06. 2021 

  Editovatelné p řílohy  

    

1.1.Název veřejné zakázky   
Dodávka 2 ks serverů pro technologické 
centrum ORP 

1.2.Identifika ční údaje o zadavateli   
 Název  Město Svitavy 
 Sídlo   T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
 IČO  00277444 

1.3.Druh ve řejné zakázky   dodávky 
1.4.Forma zadávacího řízení  zakázka malého rozsahu 

 
 
1. Úvod 

 
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění 
požadavků ve výzvě ze dne 22.06.2021 na předmětnou veřejnou zakázku. 

 
2. Seznam formulá řů 

 
1. Základní identifikační údaje uchazeče (příloha č.1.1) 
2. Čestné prohlášení dle bodu 8.2. výzvy (příloha č.1.2) 
3. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č.1.3) 
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Příloha č.1.1 
 

 
Základní identifika ční údaje uchaze če (Vzorový formulář) 

 

Zadavatel ve řejné zakázky: 
Název: Město Svitavy 
Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČ: 00277444 / DIČ: CZ00277444 

Identifikace zakázky: 
 
Název veřejné zakázky: Dodávka 2 ks server ů pro technologické centrum ORP  
 

Příslušná část ve řejné zakázky 
za kterou je p ředložena 
nabídka : 

 

Uchazeč: 
(obchodní firma nebo název 
organizace)  

 

Sídlo: 
(celá adresa v četně PSČ) 

 
 

Právní forma:  

Identifika ční číslo:  
 

Daňové identifika ční číslo:  

Plátce DPH: 
(nehodící se vymažte nebo 
škrtn ěte) 

ANO 

Bankovní spojení:  

Osoba oprávn ěná jednat 
jménem, či za uchaze če: 
(titul, jméno, p říjmení, pozice)  

 

Kontaktní osoba ve v ěcech 
veřejné zakázky:  

Telefon kontaktní osoby:  

E-mail kontaktní osoby:  

Identifika ční číslo datové 
schránky:  

Prohlášení o pravdivosti: 

Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu 
k podmínkám zadávací dokumentace úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. 
Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávních nebo 
nepravdivých údajů. Zadavatel má právo odstoupit v případě, že údaje, na 
jejichž základě byla zakázka sjednaná, byly neúplné nebo nepravdivé. 

Datum a místo zpracování 
nabídky: xx.xx.2021 

Jméno a p říjmení osoby 
podepisující identifika ční 
údaje, tzn. osoby oprávn ěné 
jednat za uchaze če: 
(tiskacím)  

 

Podpis osoby oprávn ěné za 
uchaze če jednat / razítko  
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Čestné prohlášení o spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů  výzvy k 
podání nabídky – „Dodávka 2 ks server ů pro technologické centrum 

ORP“ – příloha č.1.2 
 
 
Prohlašuji tímto, že níže uvedený dodavatel: 
 
Obchodní firma/název: (doplní dodavatel) 
 
IČO: (doplní dodavatel) 
 
Sídlo: (doplní dodavatel) 
 
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplní dodavatel) 
 
11. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem 
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
osobu v statutárním orgánu dodavatele,  

12. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

13. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

14. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

15. není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele,  

16. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,  

17. neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). 
 
 
 
 
 
 
V ………………………. dne ………………… 
 
(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel (é) společnosti s r.o. 
atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v 
OR) 
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Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č.1.3)  

 
Název veřejné zakázky  

 
Dodávka 2 ks server ů pro technologické centrum ORP  

 
Identifikace dodavatele  

 
Obchodní firma / Jméno 

 
IČO 

 
Sídlo / místo podnikání 

 
Čestné prohlášení dodavatele  

 
Pro účely výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 2 ks 
server ů pro technologické centrum ORP “ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel 
souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání 
nabídky a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s 
takto stanovenými podmínkami. 

 
 

V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel) 
 
 


