
Pro Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku podle § 12 odst.3 zákona
č.13712006 sb., o Veřejných zakázkách, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon\,

pod názvem:

,,GO plošiny MP16 na novém nosiči nástavby MP16 "

zadavatel:
SPORTES Svitavy s,r.o.

Riegrova 2098/5, 568 02 svitavy
lČ: 62062620



'1.1 Preambule

Touto písernnou výzýa! ýyzývá zadavalel kpodání nabídky a prokázání sp]nění kval]íikace pro
Veřejnou zakázku na dodáVku, která je podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona Veřejnou zakázkou
malého rozsahu, Uvedená zakázka je Vsou]adu s ustanovením § 18 odst, 5 zákana zadáua|á
postupem m]mo režim zákona za podňínek dodrženI iransparentnosti, ťoýrlého zacházení a zákazu
diskriminace, L'Vedená veřejná zakázka je zadáVána za podmínek §tanovených V této VýzVě k podání
nabídky a k prokázání splnění kva iíkace (dá]e jen VýzVa), VýzVa spolu s pří|ohami zároveň tvoří
zadávací dokumentaci,

1.2 ldentifikačníúdaie

NázeV Veřeiné zakázkV:

,,Go plošiny MP16 na novém nosičinástavby MPí6''

sPoRTEs sVitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5
62a6262a l cz6206262a
lng. Jaros]aV Kytýr, jednate]

62a 419 27 1 , jalaslaý .kytyr@svitavy, cz
Ing, Jaroslav Kytýr

DMĚT pLNĚNí VEŘEJNE zAKÁzKy , :.l : ': ,,'.

2.1 Druh Veřeiné zakázkv
Veřqná zakázka na dodáVky,

2.2 předmět a popis plnění veřeiné zakázkv

Předmětem plnění veřéjné zakázky je dodávka íks nového nosiče ná§tavby MPí6, provedení
generální opřavy (dále Go) nástavby MP16 a její montáž na nový nosiě dodaný dodavatelem,
dle nížé uvedené technické specifikace v bodě 2.3, pro sPoRTEs svitavy s,r.o., podle dále
uvedéných podmínek a s tím související služby a vybaveni.

Předmět plnění Veřejné zakázky (dálé také ,,Go plošiny MP16 na novém nosiěi nástavby NlP16") bude
dodán, Včetně souvisejlclch služeb a Vybavení, na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále též jako

'smlouva"). 
Zhotovitelje povinen dodat Go plošjny I\,4P16 na novém nosiči nástavby lV]P16 řádně a na

základě této podepsané smlouvy V souladU s podrnínkami uvedenymi V této VýzVé a ]ejích příloh.

Řádnou dodávkou Go plošiny l\,'lP16 na novém nosiči nástavby lMP16 se rozumi dodáVka Všech
požadovaných prvkť] na místo určení a dále provedení Všech činností souvisejících s dodáVkou
zejména:

a) dodání 1ks nového nosiče nástavby (podvozku) pod pohyblivou placovn[ ploš]nu NlP16, dle
technické specií]kace uvedené V bodě 2,3,

NázeV
stdlo
ló i DIč
osoba oprávněná jednat za

kontaktní osoba



b) provedení demontáže zadavatelovy plošiny [IP16 ze stáVajícího (dnes nevyhovLrjícího)
podVozku zadaVatele v prostorách dodaVatele

c) provedenígenerálnlopravydemontovanéploš]nyzadavatele

d) provedení montáže plošiny po Go na nový, dodavatelem dodaný nosič nástaveb (podvozek)
u dodavatele tak, aby ivořil s plošinou MP16 po Go funkčnl celek,

e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ÓsN a případných j]ných práVnich,

technických nebo hyg]enických předpisů platných, kten/mi bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných parametíů;

f) provédení přejímky dodáVky a sépsání proioko]u o předání a převzetí dodáVky;

g) předání technické dokumentace, záručních ljstů, náVodu k obsluze plohlášení o shodě,
technická osvědčení, případně da]ší nezbytná osvědčení, kata og náhradních di|ů

h) zaškolení obsluhy (zaměstnancť] zadavatele) na 'laýální 677128, svitavy V rozsahu min,6
hodin, součástíje certifikát o zaško ení s osnovou školení;

i) předání soupisu garančních prohlídek po dobU zál!čnídoby

]) dodavatelzaiistízápis nástavbv do technického průkazu nového Dodvozku

k) dodavate!zajisií bezplatné u]ožení půVodnlho nosiče (podvozku) zadavatele, který zůstáVá Ve

Vlastnictví žadavatele, a to po dobu rnaximálně 3 měsíců, než ]e zadavatel odprodá třetí
osobě nebo si zadavatel zajistí odvoz,

2.3 Technická specifikace dodáVkV:

Nový podvozek i nástavba p]ošiny po Go musí být zkompletovány tak, aby navzájem tvoř]ly funkóní
celek a splňovaly a odpovídaly Všem ]egislativním požadavkům vztahujícím se k provozování plošin a
sjlničnIdoplavě,

Výrobce N,,lP 16] slovácké silojírny a,s,, t]herský Blod
rok Výroby: 1992
Výróbní číslo [,,lP16| 401
Rz vozidla: FMA 36,45

V lámci dodáVky dodavatel dodá nový podvozék, jehož specifikace technických pararnetŇ je do ]isté
míry dána nároky pro montáž siáVající plošiny (zejména rozměry, nosnosti apod.):

Popis pa€metlu speciíikace palametru {požadavek
zadavatele)

Poznámka

Podvozék s pohoném náprav 4 x2

Požadavky na podvozek Dobrá manévrovatelnost v rněstské
zástavbě a stabil]ta V terénu ( park,

véře]né prostranství)

Dieselový motol Dle pIatné emjsní normy pro nové Vozy

Výkon motoru Min,160 HP

Pohon náprav N,,lin,4x2

Bárvá kabinv l\1odrá



Barva nástavby Bí|á

celková hrnotnost MP 16 Do 7,5 tUn

Dvojmontáž na zadní nápravě ANo

uzávěrka diferenciáju ANo
počet míst v kabině 3

Rádio ANo

Dennísvlcení ANo

okno V zadnícásti kab]ny ANo

Akustická signalizace žpátečky ANo

Uzamykatelná pělivova nádrž ANo

Rezervní kolo ANo

PoVinná VýbaVa Dle pjatných předpisů

V lárnci generální opravy nástavby dojde k opravě:

,:. Hydraulického systému V rczsahu minimálně:
. oprava a přetěsnění pístnic a hydromotorŮ podpěa, ramenové nástavby a aretace. Kompletní Výměna hydraulických tlakových hadic
. Výrněna hydraulického oleje včetně filtrů hydÉulického systérnut oprava a přetěsnění roiačního převaděče
. Montáž nového hydromotoru otoče včetně přkuby
. Částéčná Výměna tlakového potlubí
. l\,,]ontáž nového ovladače podpěr a aretace
. ft,lontáž nových třísekčních ovladačů ramen
l Repase nebo Výměna zamykacích Ventilů ramen a podpěr
. l\4ontáž ručního čerpadla pro nouzové spuštění do pracovnl klece a oprava nebo Výměna

stáVajícího ručního nouzového čerpadla
. Montáž noVého hlaVního elektromagnetického VentiIu
. ČištěnI a přetěsnění tlakového filtru popřípadě jeho Výměna
. Úprava a Vyčištění hydra!]ické nádrže

.l Elektrjckého systému V rozsahu minimá]ně:
. oprava a čišlění k.oužkového sběrače, pťípadná Výměna uhlíků
r Kompletní Výměna kabelů ovládání
. Kompletní Výměna ovládacích prvků
. Výména Všec1 koncovic1 spinačŮ
r lMoniaž nového hIavníno el, lozvadéče
r opraVa elektromagnetických Vent]lů, Výměna elektrcmagnetických cíVek
. l\4ontáž přlvodu 230V od točnjce do pracovní klece Včetnějišténí
. I\,'lontáž nového majáku LED V počtt] 2 ks a pracovního ref]ektoru LED
. Propojení nástavby a nového podvozku - napájeníel. mag, Ventilů a ovládání
. stárt a siop motoru vozid]a z pracovnl kece plošiny
. N4ontáž nových Výstlažných světel na zadní podpěry
. Montáž nových koncových světel podvozku



* Mechanické částiv rozsahu minimálněi
. Čištěnía řyskání před lakováním - komplet ocelová konstrukce Včeině rámu. Provédení nových nátěrů rarnén a drobných dílců _ základní a Vrchní lakováni

polyuretanovou barVou
. NoVé nátěry rámové zák adny a hydrau]ických válců _ základn'a vrchni po yuretanová

barva (Včeině doložení půVodu a technického ljstu Výrobce , UV odoInost, životnost atd.). Kontrola svárů ocelové konsirukce -jejich oprava. Výměna šroubť] nástavba - podvozek, rám - točnice
. Výměna poškozených čepů
. ostatní drobný spojovací maieriá] - nový. oplava deforrnovaných částí piechových dílců nebojejich Výměna. oprava montážních skříní- případně Výroba nových. oprava převodovky otoče _ Výměna ložisek šneku, oz, kol a gufer - náp]ň mazjvar Vyztužení namáhaných částí rárnu a ramen. Výměna samomazných pouzder u kloubových spojů ramen a podpěr
. Výměna VyrovnáVacího zařízení k]ece - paralelogaarnu
. Výrněna kJolbových ložisek hydrornotorů. NoVé Výstražné a bezpečnostní symboiy. Montáž nových talířů podpěr
. Uprava Ému plošiny na nový podvozek - plodloužení
. Úprava íámu plošiny _ Výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek

V rámci přésiavby plošiny na nový podvozek (V závislosti na dodaném typu podvozku) dojde
k následujícím úpravám, tak, aby bylzajištěn funkčnlcelék,

.:, U hydraulického systému:
. Montáž nového hydlau ického čerpadla na piídavnou převodovku nového Vozu. Propojení nástavby a čerpadla

.:. U elektrického šystému:
. Propojéní nástavby á nového podvozku - napájéní el,mag, ventilL:l a ovládání. start a stop motoru Vozidla z pracovní klece plošiny
. zapojení Výstražných majáků a ost, světél nástavby

.:' v rnechanické čéstii
. Úprava rámu plošiny na nový podvozek - prodloužení
, Úprava rámu plošiny - Výroba nových úchytů a usazení na nový podvozek
, Provedéní nových nátě.ů rámu a podpěr - lakování

zadavatel požad!ie, abv v nabídce bvlv dokladv prokazuiící technickou specifikaci uvédenou
v tomto bodě.

2.4 stanovéní požadavků na variantv nabídek

zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky,

2.5 Záruka za iakost
Zadavalel požadujé, aby na dodávku dodavatel poskytnul záruku ža jakost Vdélce nejméně 24
měsíců. Při předání dodávky předá dodavatel zadavatel] soupis garančních prohlídek konaných po
dobU záručnidoby, které bUde zadavatel povlnen absolvovat, Náklady na uvedené garančnIproh ídky
bUdou zahrnuty do nabídkové ceny



Předpokládaná hodnota ýéřeiné zakázky 1.2oo,ooo,- Kč bez DPH.

Předpok]ádaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena jakó předpokládaná výše peněžitého
závazku zadavalele vůči dodavate|j vyplývajíci z plnění Veřejné zakázky, Předpokládaná hodnoia
Veře]né zakázky zahrnuje předpokládanou hodnotu dodáVky a hodnotu souVisejících služeb,

4.1 předpokládaná doba plnění veřeiné zakázkv
Zadavatel sianovený maximální termín plnění Véřejné zakázky (dodáVky) do 90 dnů od podpisu
smlouvy stím že zadayaíe| předpokládá předat stáVající ploš]nu MP16, určenou ke Go, do
20,1,2016, Podpis smlouvy zadavatel předpokádá do 20.12,2o15 Dodavatel Ve sVé nabídce Uvede
términ dodáVky (Ve dnech) kratší nebo stejný, nikol]V Však delší, Vpřípadě, že dodavatel Ve své
nabídce uvede termln dodáVky delší než 90 od podpisu smouvy, bude to mít za následek Vyřazení
z dalšlho posoL]zení a hodnocení,

4.2 lvlísto plnění Veřeiné zakázkv
l\lístern p něníje adresa ravárnI 677l28, 568 02 svitavy,

5" PoŽADAVKY Ha pnoxÁzÁttí spt-ttĚttí KVAL|FlKAGE

5.1 KValiíikace - rozsah požadavků

Uchazeč je povinen prokázat splnění pro tlto zakázku stanovených kvalifkačních předpokladů a Ve
šVé nabídce toto splnění doložit způsobem uvedeným nlže, Zadavatel V rámci této zakázky požaduje
splnění:

žákladních kvalifikačních předpokladů
profesních kvalifikačních předpokladů
technických kvalifikačních předpokladů

5.2 Základní kvaIifikační předpokladV

Základní kvalifikační přédpokjady splňuje dodavatel:

- Vůčijehož majetku neprobíhá nebo V posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízenl,
V němž bylo Vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso|Venční náVrh neby] zamítnut proto,
že majétek nepostačuje k úhradě nák]adů inso]Venčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačujíci,. klen' neni V,ikvidacl,

- který nemá V evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na Veřejném zdravotním pojištění, nemá nedop atek na pojistném a na penále na
sociá]ním zabezpeěenIa př[spěvku na státní po itiku zaměstnanosti,

Uchazeč prokáže šplnění základních kvalifikačních předpokladů předložéním originálu nebo prosté
kopie čestného prohlášení, ze kierého musí VyplýVat, že dodavatel splňuje Výše uvedené základní
kValifikační předpoklady,

a)
b)
c)



5.3 profesní kvaliflkačn í předpokladv

Dodavatel prokáže profesnt kvalif]kační předpoklady předloženírn:

- originál! nebo prosté kopie Výpisu z obchodn[ho rejstříku, pokud je V něm zapsán, či Výpisu
z.;ré obdobré evidence, poluo je V r: zapsár, originálu nebo prosté kopie dokladu o opráVnění kpodnikání podle zVIáštnlch práVních
předpisů V rožsahu odpovídajíctm předn,ětu veřejné zakázky, zqména dokladu prokazujícím
príslušné žiVnostenské opráVnění nébo ]icénci,

5.4 Technické kvalifikaění předpokIadv

Podmínkou splnění technického kvaliíikačního předpokladU je že dodavatel předloží čestné
prohlášení z něhož bude jednoznačně VyplýVat, že V posledních třech letech (případně za dobu kratši,
tj,od doby zahájení č]nnost] nébo Vznku společnosti) proved] rninimálně 2 dodávky obdobného
charakteru, ]ako ]e předmět p nění ýéřě)né zakázky, a které by y každá jednotlivě V hodnotě rovné
nebo Vyšší néž 0,4 rnil.Kč béž DPH nebo ekviva entu této částky v cizí měně

Doklady prokazujicí sp]nění téchnických kvalifikačnich předpokladů, přéd oží dodavatel rc!gi&]]e
nebo v prosié kopii, Dok]ady musí být podepsány osobou opráVněnou za dodavatele jednat a
podepisoVat.

5.5 obsah a íorma předkládanÝch dokladů

Doklady prokazující splněni základních kvaliiikačních předpokladťr a Výp]s z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splněnt kval]fikace, šiarší 90
kalendářních dnů, Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splněni kvaliiikace, je poslední den
lhůty pro podáni nabídky, Doklady, jimiž dodavaiel prokazuje splnění základních a technjckých
kvalifikačních předpok]adů rnusejí být podepsány osobou opráVněnou za uchazeče jednat a
podepisovat, V případě práVnické osoby budou L]Vedené dok ady podepsány V souladu se způsobem
jednání a podep]sování dle Výpisu z obchodního rejstříku,

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.,1 ZávaznÝ návrh smlouw
obchodní podmínky Včetně p|atebních podmínek Vymezujt b!doucí rámec smluvního Vztahu,
zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou záVazného náVrhU sm]ouvy o dílo na plnění zakázky,
která tvořt přílohu č,2 této VýzVy, obsah obchodnlch podminek mL:lže uchazeč při zpracování náVrh!
sm ouvy doplnit pouze V těch částech, kde io Vyp|ýVá z textu obchodních podmínek nebo jiné části
zadáVací dokumentace, k provádění jiných zrněn není uchazeč opráVněn, Plo přeh]édnosl jsou

V záVazném náVrhu smlouvy mísia která má Uchazeě Vyp nii, podbarvena žlutě,

Překročeni nabídkové ceny není možné,

NáVrh smlouvy musí být ze sřany zájemce podepsán osobou opráVněno! jednat jménem záj_omce,

V přlpadě, že je uchazeč zastupován na zák]adě plné rnoci, musí být taková p ná rnoc přílohou náVrhu

smlouVy.



6.2 zadávací lhůta

ZadáVací lhť]ta, po kterou jsou uchazeči Vážáni svou
běžet okamžjkem skončení lhůty pro podání nabídek a
Výběru nejVýhodnější nabídky,

nabídkou, je 90 dnů, ZadáVací lhůia začiná
končí dnern doručení oznámení zadavatele o

7.1 Nabídková cena

Zájemce je povinén stanovit nabídkovou cenu abso]utní částkou V českých korunách bez DPH, která
bude uvedena V náVrhu smlouvy o dllo na plnění zakázky (pří]oha č. 2léío výzýy) a na krycím ]istu
nabídky (příloha č, 1 této VýzVy),

Zájemce před ožl nabídkovoU cenu V níže uvedenérn složení:

Dodávka 1 nového nosiče nástavby lv]P,l6

provedení generální opravy nástavby MPí6

montáŽ na nový nosič dodaný dodavatelem

CELKOVÁ CENA DODÁVKY V KČ BEZ DPH

celková cena dodáVky V Kč bez DPH budé předmětem hodnocéní:

Název
cena bez DPH

(Kč)

celková cena dodávky v Kč dle Výše
uvedeného vzořce

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná a néní možné ji překročit,

Nabídková cena musí obsahovai veškelé náklady dodavatele nutné k realizaci předměiu Veřejné
zakázky Vymezeného v této VýzVě Vč, nákladů na garanční prohlídky dle bodu 2.5 této zadáVací
dokumentace.

8 KRlTÉRlA A ZPÚSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1 Kritéria hodnocen í

Základním hodnotícím kritériern je nejnižší nabídková cena v Kó bez DPH,

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu V požadovanérn členění V návlhu sm olvy o dílo na plnění

zakázky (příloha č. 2 této výzvy) a do krycího listu nabídky (příloha č, 1 této VýzVy).



8,2 Zoůsob hodnocení nabídek

Hodnocéní nabídek bude provedeno tak, že zadavaiel seřadí nabídky podle jejjch nabídkové cény, a
to od nejlevnější po nejdražší nabídku, Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH

NABíDKY

9,'l Pokvnv pro zoracování nabídkv

zél]emce n|Jže podat pouze jednu nabídku. Zájemce, který podal nabldku, nesmí být současně
subdodavate ern, jehož prostřednictvím jlný dodavatel v tomtéž výběrovérn řízení prokazuje kva iíkaci,
Pokud dodavatel podá Více nabldek samostatně nebo spoleěně sdalšími dodavatel, nebo je
subdodavate]ern, jehož prostřednicivím j]ný dodavatel v tomtéž Výběrovérn řízení prokazlje kva ifjkaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem Vyřadí, Zájemce, jehož nabídka byla
Vyřažena, zadavatel bezodkladně Vylouči z účast].

9.2 Nabídka:

b!de předložena Vjednom orig]nále (pokud není vtextu VýzVy uvedeno jinak), včeskérn
jazyce-,

NEóTEVlRAT -VYBERoVE

- nesrnl obsahovat přepísy a opravy, které by mohly zadavatele uvést V omyl]

- bude obsahoVat náVrh smIoUVy podepsaný osoboU oplávněnoujednatjménem uchazeče;

bude obsahovat čestná prohlášení podepsaná osobou opláVněnou jednat jménem

uchazeče, a příslušné doklady, jimiž zájemce prokazuje sp]nění kvalifikace;

9.3 Zadavatel doporučuie záiemcům. abV:

sVé nabídky zabezpeči]i proti manipulaci;

všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešjty tak aby by]y dostatečně
žabezpečeny před je]ich Vyjmltírn z nabídky;

Všechny stránky nabídky byly očísloVány Vzéstupnou koniinuální řadou,

členění:

krycí list nabídky;

- čestná ploh ášéní a dokady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvaliíkace;

-áVrh smloLVy'

dok'ady píokazu.ici IechnickoJ spec'ikaci

ostatní doklady Vztahujíci §e k předrnětu plnění Veřejné zakázky,

- bude podána V řádně lzavřené obálce označené nápišem
ŘízENí,,.

emcům



10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH lNFORMACÍ

Dodavatel je opráVněn po zadavaie i požadovai písémně dodatečné ]nformace k zadáVacím
podmínkám, Žádost musí být doručena na adrešu zadavatele nejpozděj] 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek,

Dodaiečné informace, Včeině přesného znění žádosti, odešle zadavatel do 2 pracovních dnů
šoučasně Všem dodavatelům, ktéří požádali o poskytnuií zadáVací dokumentace nebo ktenirn byla
zadáVací dokumeniace poskytnuta. zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění
žádosii také na Webových stánkách zadavatele WWW.spoftes svitavy,cz, blok ,,Provozní zá éžitost",
sekce: ,,Výběrové řízení' části 'Veře]né zakázky aktivní" V místě zveřejněnl VýzVy Veřejné zakázky,

Vzhledem ke krátkým |hůtám pro poskytování dodatečných inforrnací k zadávacím podmínkám bude
pro poskytnutí dodatečných informacl prioritně Využlto e ektronické pošiy,

'1 1.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, č kurýrní s]užbou, Nabídky podáVané osobně, čj

prostřednictvirn kunirní služby ze podat V kanceláři jednatele spoIečnostj sPoRTEs svitavy s,r.o.,
Riegrova 2098/5, 568 02 svitavy - pověřené osoby k převzetí nabídky: lng,Jaroslav Kytýr, s]ečna
Pavla Špiěáková, a to každý dén lhůty od 8:00 hod do 14:0o hod a pos edníden lhůty do 1o:0o hod,

Adrésa pro zasí]ání nabídek doručenou poštou ie následuiící:

lng. Jaroslav Kytýr, sPoRTES svitavy s.r.o., Riegrova 2098/5, 568 02 svitavy

V případě osobního dor!čéní, doruóení prostředn]ctvím pošty či kurýrni službou, se za okarnžik
doručení považuje fyzjcké převzetí nabídky jedno! z Výše uvedených pověřených osob k převzetí

nabídky,

Nabldku která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek komse neotevře, zadavatél si
lakovou nab[dku ponechá a uchazeóe vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí |hůty pro

podánínabídek,

1 '1.2 Lhůta pro podáni nabídkV

Nabídku doručte nejpozději í9.í 1.2015 do 10:00 hod.

1 1.3 Otevírání obálek

otevírání obá ek s nabídkami proběhne 19.,l í.20í5 v íOi01 hod,V síd e zadavatele. otevírání obá ek

s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro

podání nabídek, Při otevkánt obálek s nabídkami se osoby, které zastupují Uchazeče na základě p né

moci, prokážl takovol,] plnou rnocí udělenou osobou opráVněnou za uchazeče jednat,

1 2 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadáVací dokumentace k této Veřejné zakázce je uvéřejněna

zadavatele wWW.spoňes.svitavy.cz, blok,,Provozní záležitosti", sékce:

,,Veřejné zakázky aktivni" v místě zveřejnění výzýy veře)né zakázky.

na webových stánkách
,,Výběrové řízení", ěást:



Příloha č, 1 - Krycí list nabidky

Příloha č, 2 - Návíh srnlouvy o dí]o

Príjoha č,3 - Příloha č,1. soD - Předmět a popis plnění
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Kytýí, jednatel


