Výzva k podání nabídek, Zadávací podmínky a Zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“) na veřejnou zakázku zadávanou
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:
Název zadavatele:

Východočeská galerie v Pardubicích

Sídlo zadavatele:

53002 Pardubice - Zámek, Zámek 3

IČ:

00085278

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Hana Řeháková, ředitelka

Profil zadavatele:

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1981.html

Zástupce zadavatele:
Název zástupce zadavatele: Ing. Petr Vlášek
Sídlo zástupce zadavatele

Karla Poura 311, Dolní Ředice, 533 75

IČ:

74836994

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace
v objektu Winternitzových automatických mlýnů“
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Údaje o dodavatelích
Dodavatel je povinen vyplnit Přílohu č. 1 této ZD.
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Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem díla veřejné zakázky „Obnova reliktů
mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“ je
obnova původních reliktů mlynářských technologií, které byly demontovány a uloženy v objektu
mlýna za účelem jejich obnovy – repase, úpravy a následné instalace v objektu mlýna. Objekt
prochází rekonstrukcí pro účely Východočeské galerie v Pardubicích.
Objekt mlýna je národní kulturní památkou včetně reliktů mlynářských technologií. S ohledem na
tuto skutečnost se předpokládá, že plnění díla bude provedeno postupy, které budou adekvátní
k historické hodnotě obnovovaných reliktů a památkovému statutu objektu instalace, v souladu
s dokumentací zpracovanou Ing. Petrem Všetečkou a vyjádřením orgánu památkové péče. Práce
však nemusí provádět přímo restaurátor.
Realizace obnovy jednotlivých částí musí být zdokumentována dle požadavku orgánu památkové
péče. Před zahájením prací na obnově reliktů musí být k odsouhlasení předložena výrobní
dokumentace, která bude obsahovat postupy při provádění obnovy, použité nástroje a návrh
materiálů použitých k obnově. Tato dokumentace bude odsouhlasena autorským dozorem,
zástupcem orgánu památkové péče a zástupcem objednatele.
Součástí díla bude rovněž zpracování návodu k údržbě pro každý z instalovaných reliktů.
Postup provedení obnovy jednotlivých reliktů je podrobně popsán v dokumentaci. Součástí
dokumentace je výrobní postup, na základě kterého byly jednotlivé relikty demontovány a uloženy.
Součástí je zároveň i dokumentace, ze které je patrné, do jakých pozic se budou relikty po obnově
instalovat.
Relikty, které budou obnoveny a následně instalovány v objektu bývalého mlýna jsou následující:
XM 001

shoz na mouku (laminátový)

XM 004

motor transmise

XM 007

shoz na mouku (dřevěný)

XM 014

vysévací stroj

XM 017

trychtýř s transportním potrubím na zrno

XM 018

transmise

SPR 01

sprinklerové poplašné zvony s příslušenstvím

SPR 07

čerpadlo pro sprinklerový systém

Součástí díla jsou rovněž práce, které nejsou specifikované, avšak je nezbytné je vykonat
k řádnému provedení díla (např. manipulace s mlynářskými relikty při jejich odvozu z místa uložení
na stavbě, použití techniky k jejich naložení, doprava do dílny, manipulace a složení reliktů v dílně,
manipulace při obnově, různé přípravky a pomůcky nutné k realizaci díla, skladování reliktů před
a po obnově, manipulace a použití techniky při nakládce díla v dílně, přeprava do místa instalace,
manipulace a použití techniky při skládání reliktů a jejich instalaci na místě, kotevní materiál,
náklady spojené s případnou obnovou reliktů v místě stavby – jedná se zejména o transmisi, shozy

a vysévací stroj, náklady na zařízení staveniště, náklady na energie a vodu, případné poplatky
spojené s realizací díla, úklid v rekonstruovaném objektu v průběhu realizace obnovy a osazení
díla, úklid v rekonstruovaném objektu po dokončení obnovy a instalace díla, ochrana stavebních
konstrukcí a technických zařízení rekonstruovaného objektu při realizaci obnovy a instalaci díla –
např. zakrytí podlahy, ochrana rohů, ochrana schodišťových stupňů).
Zajištění zařízení staveniště, odběru el. energie a vody je věcí zhotovitele díla.
Součástí díla je rovněž zakrytí a ochrana instalovaných obnovených reliktů proti případnému
poškození a znečištění při dokončovacích pracích na rekonstrukci objektu. Předpokládá se použití
obalové fólie a bublinkové fólie ve více vrstvách.
Relikty mlynářských technologií budou po obnově instalovány v budově mlýna, který prochází
rekonstrukcí. Některé relikty jsou umístěny v prostorech, u kterých je nutné provést instalaci
v určité fázi stavební rozestavěnosti. Z tohoto důvodu musí zhotovitel aktivně spolupracovat se
zhotovitelem stavebních prací rekonstrukce objektu – sdružením „Společnost pro obnovu
automatických mlýnů v Pardubicích“ s účastníky Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s..
Zhotovitel stavby stanovil termíny pro instalaci obnovených reliktů následovně:
XM 001

shoz na mouku (laminátový) - listopad 2021 - montáž sloupu, kompletace do
dubna 2022

XM 004

motor transmise - listopad 2021

XM 007

shoz na mouku (dřevěný) - listopad 2021 - základní montáž včetně úpravy,
dokončení do dubna 2022

XM 014

vysévací stroj - listopad 2021 - základní montáž, dokončení do dubna 2022

XM 017

trychtýř s transportním potrubím na zrno - listopad 2021 – základní montáž,
dokončení do dubna 2022

XM 018

transmise - listopad 2021 - základní očištění a obroušení, dokončení do dubna
2022

SPR 01

sprinklerové poplašné zvony s příslušenstvím - duben 2022

SPR 07

čerpadlo pro sprinklerový systém - duben 2022

Klasifikace předmětu zakázky CPV
45111300-1 demontážní práce
45421150-0 instalace a montáž nekovových truhlářských předmětů
45442180-2 obnova nátěrů
45451100-4 instalace a montáž dekorativních předmětů
50530000-9 oprava a údržba strojů a zařízení
98395000-8 zámečnické služby
Přesná specifikace je vymezena v příloze č. 2 - projektová dokumentace a výkaz výměr. Tyto
přílohy zpracoval Ing. Petr Všetečka.

Zadavatel je od 1.1.2021 povinen zohledňovat v rámci zadání veřejné zakázky environmentální
a sociální aspekty a inovace. Příslušné aspekty jsou zapracovány do přílohy č. 2, návrhu smlouvy
o dílo a dále jsou zdokumentovány v příloze č. 5 této ZD.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.300.000,-- Kč bez DPH.
Zadavatel k tomuto uvádí, že tato cena je brána jako maximální. Pokud vítězný dodavatel překročí
tuto částku, bude zadávací řízení zrušeno.
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Termíny plnění zakázky a místo plnění
Zhotovitel převezme v místě stavby (areál Winternitzových mlýnů, Pardubice) uskladněné relikty
mlynářských technologií určené k obnově a zpětné instalaci. Relikty budou převzaty v rozsahu dle
výrobní dokumentace pořízené při jejich rozebírání. O převzetí bude pořízen zápis.
Po dokončení obnovy reliktů mlynářských technologií a jejich instalaci ve stavbě zhotovitel vyzve
objednatele k přejímce díla. Výzva bude prokazatelně doručena min. 5 pracovních dní před dnem
převzetí. V den převzetí objednatel za účasti autorského dozoru a zástupce orgánu památkové
péče zahájí přejímací řízení. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dokumentaci mapující
postup obnovy jednotlivých reliktů a dokumentaci požadovanou orgánem památkové péče.
V případě, že objednatel dílo převezme, bude o přejímce sepsán předávací protokol. V případě,
že objednatel dílo nepřevezme, bude sepsán záznam s uvedením nedodělků a vad díla se
stanovením nového termínu převzetí díla. V případě převzetí díla zhotovitel zajistí neprodleně jeho
ochranu před poškozením a znečištěním.
Zahájení plnění díla

neprodleně

po

nabytí

účinnosti

smlouvy o dílo
Převzetí reliktů mlynářských technologií

do dvou týdnů od nabytí účinnosti

smlouvy o dílo
Instalace obnovených reliktů mlynářských technologií

postupně dle stavební připravenosti

v koordinaci se zhotovitelem rekonstrukce objektu (stavební připravenost orientačně uvedena).
Předání díla (včetně instalace a ochrany)

31.4.2022

Místo plnění je vymezeno v příloze č. 2 této ZD.
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5.1

Podmínky účasti – podmínky kvalifikace dle § 73 – 88 ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

1) Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje základní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.2

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZVZZ ve vztahu k České republice
předložením:

1) prosté kopie Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky). Dodavatel se sídlem v zahraničí
musí výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu,
že v nich má být podle právního řádu země svého sídla zapsán.
2) prosté kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, přičemž
zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to „Zámečnictví“, „Uměleckořemeslné
zpracování kovů“ nebo „Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními
památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o

předměty kulturní hodnoty“. Dále je možné způsobilost prokázat na základě povolení
Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek s předmětem činnosti „Restaurování
mechanických přístrojů, strojů a předmětů“ nebo „Restaurování uměleckořemeslných děl
z obecných kovů“.
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.3

Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ předložením:
1) seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží dvě (2) obdobné služby, které
realizoval v posledních 3 letech ode dne podání nabídky, jejichž předmětem byla obnova
(repase, renovace) historických předmětů strojního charakteru (strojní vybavení provozů
původní výroby, původního technického zařízení budov, nebo jejich jiného speciálního
technického vybavení pevně spojeného se stavbou – např. motory, transmise, výrobní stroje,
kotelny, strojovny VZT, výtahy, bankovní trezory, vše historického charakteru) s důrazem na
povrchovou konzervaci předmětů. Požadovaná hodnota každé referenční zakázky je
stanovena minimálně na 500 000,- Kč bez DPH. Součástí nabídky budou referenční listiny
podepsané objednateli referovaných zakázek, ze kterých bude jednoznačně zřejmé
identifikační údaje objednatele a zhotovitele, popis předmětu zakázky, ze kterého bude zřejmé,
jakého plnění se konkrétně zakázka týkala, hodnota zakázky v Kč (s uvedením, zda s DPH
nebo bez DPH) a údaj, zda byla zakázka plněna včas a v požadované kvalitě.
Dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného
prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.4

Doklady o způsobilosti a kvalifikaci

Dodavatel prokáže kvalifikaci dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé
v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 53 odst. 4 ZVZZ vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 ZVZZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZVZZ musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání
nabídky.
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Podmínky účasti - technické podmínky dle § 92 ZZVZ
Prováděné práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené
ve smlouvě a být v souladu s přílohou č. 2 ZD. V této příloze jsou tyto podmínky stanoveny. Dílo

bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených
předpisů a metodik.
Kontrola provádění prací na obnově reliktů mlynářských technologií bude řešena formou
kontrolních dnů, které se budou konat minimálně 1x za měsíc za účasti zástupce objednatele,
autorského dozoru zástupce orgánu památkové péče a v případě potřeby zástupce zřizovatele
objednatele. Termín kontrolního dne bude stanoven ke konci měsíce tak, aby mohlo dojít v rámci
kontrolního dne k posouzení rozpracovanosti díla pro účely fakturace. Z kontrolního dne bude
pořízen zápis.
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Podmínky účasti – Obchodní nebo jiné smluvní podmínky
Zadavatel tyto podmínky jednoznačně stanovil v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Návrh
smlouvy o dílo.
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla. V průběhu provádění díla zhotovitelem
bude do výše poloviny ceny díla prováděna úhrada provedených prací při obnově reliktů měsíčně
na základě vzájemně odsouhlasené rozpracovanosti obnovy jednotlivých reliktů. Zbývající
polovina ceny díla bude uhrazena po převzetí díla objednatelem na základě předávacího
protokolu.
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Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato ZD a její přílohy. Kompletní ZD je uveřejněna
na profilu zadavatele.

8.1

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele musí být pouze přes elektronický
nástroj zadavatele, datovou schránkou nebo e-mailem na vlasek.zakazky@gmail.com.
Dodavatelé jsou povinni se registrovat do tohoto elektronického nástroje. Jiný způsob podání
vysvětlení zadavatel nepřipouští.
Zadavatel k tomu uvádí, že bude postupovat dle ustanovení § 98 ZZVZ.
Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat dle § 99 ZZVZ.

8.2

Prohlídka místa plnění

Účastníkům se doporučuje účast na prohlídce místa plnění – objektu Winternitzových
automatických mlýnů v Pardubicích. V tomto objektu budou k vyzvednutí relikty mlynářských
technologií k obnově a zde budou rovněž po obnově instalovány.
Prohlídka proběhne dne 25.03.2021 se srazem účastníků v 09:00 hodin před objektem na nábřeží
řeky Chrudimky v ulici U Mlýnů.
Prohlídky se mohou zúčastnit za uchazeče maximálně dvě osoby. Účastníci prohlídky budou
vybaveni vlastní ochrannou přilbou, reflexní vestou a pevnou obuví. Bez tohoto vybavení nebudou
účastníci vpuštěni do areálu stavby. Při prohlídce budou účastníci povinni respektovat pokyny
zástupce zhotovitele stavby.

Kontaktní osobou pro realizaci prohlídky je Ing. J. Holík, tel. 702 239 966.
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Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
•

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, nabídky se podávají pouze
přes elektronický nástroj zadavatele.

•
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Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Struktura podané nabídky
Zadavatel pro přehlednost doporučuje zpracování nabídky v následující struktuře:

1.

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří
Přílohu č. 1 této ZD) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list
nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění
zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.

2.

Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v článku 5 ZD.

3.

Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění
a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.
Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které
nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí
být platná až do celkového dokončení díla.
Dodavatel povinně vyplní výkazy výměr, které jsou v příloze č. 2 této ZD. Zadavatel žádá, aby
v nabídce byl i rozpočet ve formátu xls.
4.

Návrh smlouvy o dílo

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy. Dodavatel není oprávněn tento návrh
upravovat.
Dodavatel do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 ZD. Dodavatel
doplní ve smlouvě své identifikační údaje v záhlaví smlouvy a dále označená místa
XXXXXXXXXXX. Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za

dodavatele. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku nebo
z dalších dokumentů (např. plná moc).
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Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 12.04.2021 v 09:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny
zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají přes elektronický nástroj
zadavatele. Jiný způsob (tedy tištěný) není přípustný.

12 Otevírání nabídek
Jelikož se nabídky podávají pouze elektronicky, tak otevírání nabídek není veřejné.

13

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
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Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru

Zadavatel dle § 53 odst. 5 ZZVZ určuje, že rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru
bere jako doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
15

Ekonomická výhodnost nabídky

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny, dle § 114 odst. 2 ZZVZ, dle nejnižší nabídkové ceny
v Kč bez DPH.
Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny v Kč bez DPH k nejvyšší ceně v Kč bez DPH. Jako
nejvýhodnější bude vybraná ta, která bude obsahovat nejnižší cenu v Kč bez DPH a bude splňovat
všechny podmínky zadávací dokumentace.
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Podmínky dle § 122 odst. 4) ZZVZ

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále
jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné
zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o
skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely
výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle výše uvedeného odstavce, zadavatel ve
výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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Závěrečná ustanovení

17.1

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

17.2

Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím

řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se dodavatel může o veřejnou zakázku
ucházet.
17.3

Dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve

smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17.4

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

17.5

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ byla zadavatelem stanovena v délce 90 dní.

17.6

Zadávací dokumentaci vypracoval Ing. Petr Vlášek, IČ: 74836994

V Pardubicích dne: 17.03.2021
podepsal PhDr. Hana Řeháková
PhDr. Hana Řeháková Digitálně
Datum: 2021.03.17 10:47:17 +01'00'
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