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Zadavatel:

Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace,

se sídlem:
IČO:

Olympijská ul. 4228/4, 796 01 PROSTĚJOV
008 40 173

Zastoupený:

Mgr. Ivanem Nedvědem, ředitelem,
předkládá

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku:

„Oprava osvětlení sportovní haly Prostějov výměnou za LED technologie“
Podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) se jedná o zakázku malého
rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona.
V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 31 zákona nepostupuje
podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě přímo stanoví
konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona.

INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

IČO:

Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace,
796 01 PROSTĚJOV, Olympijská 4
00 840 173

právní forma:
sídlo:
statutární zástupce:
bankovní spojení:

příspěvková organizace / 331
Olympijská ul. 4228/4, 796 01 PROSTĚJOV
Mgr. Ivan Nedvěd, ředitel
16139701/0100, Komerční banka, a. s.

zástupce ve věci předmětu a
plnění zakázky
telefon, e-mail:

Mgr. Ivan Nedvěd
ředitel organizace
+420 602 741 384, inedved@sportcentrumddm.cz

kontaktní osoba v technických
záležitostech a zadávacího řízení:
telefon, e-mail:

Bc. Jan Zatloukal
zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku
+420 777 311 108, jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Zadavatel:
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1. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nového LED osvětlení
sportovní haly v Prostějově (odpojení a demontáž stávajícího osvětlení a montáž a instalace nového LED
osvětlení) v hlavním prostoru sportovní haly (hlavní hřiště na míčové hry a tréninkové hřiště) na Olympijské
ulici. 4 v Prostějově. Součástí zakázky je zpracování technické dokumentace provedení osvětlení, provedení
certifikovaného měření intenzity osvětlení hrací plochy v definovaných bodech a zaškolení obsluhy. To vše v
souladu se vzorem Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami osvětlení touto Výzvou.
Předmět díla zahrnuje mimo jiné i provedení všech následujících prací:
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení
díla,
 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 zajištění atestů, záručních listů, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
certifikátů a dalších dokladů o požadovaných vlastnostech LED světel (i dle zákona č. 22/1997 Sb. –
prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním
uvedených závad,
 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 protokol o provedeném kontrolním měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení instalovanou osvětlovací
soustavou
 protokol o zaškolení obsluhy k obsluze a užívání světelné soustavy
 technická dokumentace skutečného provedení světelné soustavy (ve třech stejnopisech)
 odvoz a ekologické uložení vybouraných hmot a materiálů na skládku, včetně zaplacení poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 dílo bude předáno řádně uklizeno.

1.2.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 860 000,- Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu zakázky

1.3

Údržba umělého a přirozeného osvětlení budov:
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení:

CVP – kód: 71318100-1
CVP – kód : 31000000-6

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
2.1.

Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení realizace:
Termín dokončení díla:

09.2017.
nejpozději 15.11.2017.

Termín dokončení díla je stanoven jako limitní termín.
Zadavatel požaduje délku dodávky/přípravy/výroby osvětlovacích zařízení a kompletní technologie nejvýše
8 týdnů. Dodavatel uvede v nabídce nabízenou dobu přípravy v týdnech.
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Jedním z hodnotících kritérií je délka vlastní instalace nového osvětlení ve dnech. Zadavatel požaduje nejdelší
dobu instalace 7 dnů.
Dodavatel uvede nabízenou dobu instalačních prací ve dnech.
V harmonogramu plnění uvede účastník dobu dodávky/výroby osvětlovacích zařízení a veškeré další
technologie v týdnech a dobu vlastní instalace LED technologie osvětlení a jeho zprovoznění ve sportovní hale
ve dnech.
Zadavatel si vyhrazuje právo určit konkrétní lhůtu pro instalaci osvětlení při dodržení nabídkové doby přípravy
technologie a nabídkové doby instalace osvětlení dle svých provozně programových možností a organizačních
potřeb.

2.2.

Místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je víceúčelová sportovní hala Sportcentra DDM Prostějov, p. o., Olympijská ul.
ulice č. 4, 796 04 Prostějov.

3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou
vymezeny ve formě vzoru Smlouvy o dílo. Vzor Smlouvy o dílo je přílohou č. 2 této Výzvy.

3.2.

Obchodní podmínky

Dodavatel v uvedeném vzoru smlouvy doplní ve vyznačených místech údaje, nezbytné pro vznik návrhu
Smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkové ceny a popřípadě další údaje označené (doplní dodavatel),
takto doplněnou smlouvu předloží jako svůj návrh Smlouvy. Znění ostatních ustanovení smlouvy dodavatel
nemění. Případná neoprávněná změna návrhu Smlouvy, která povede ke znevýhodnění zadavatele nebo ke
změně ekonomických podmínek v neprospěch zadavatele, bude považována za porušení zadávacích
podmínek s následkem vyloučení účastníka z tohoto řízení.
Návrh Smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněným zástupcem dodavatele, to je osobou/osobami
oprávněnou/-nými jednat za dodavatele v souladu se způsobem jednání a podepisování, uvedeným ve výpisu
z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak
musí být součástí nabídky) a případně dle zvyklostí dodavatele opatřený razítkem dodavatele. Nebude-li návrh
Smlouvy takto podepsán, bude dodavatel vyloučen z další účasti v řízení.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu
s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

3. 3.

Záruka za jakost

Zadavatel požaduje:
- záruku na montážní práce v délce 60 měsíců a
- záruku na zařízení (světelná tělesa) a technologie osvětlovací soustavy nejméně 60 měsíců.
Délka záruky na zařízení (světelná tělesa) a technologie je jedním z hodnoticích kritérií.
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Součástí nabídky budou podmínky záruky a záručního a pozáručního servisu. Návrh těchto podmínek musí
být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve vzoru Smlouvy o dílo. Záruční a servisní podmínky
budou přílohou návrhu Smlouvy o dílo.

3. 4. Platební podmínky
Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto zakázku jsou obsaženy v těchto obchodních
podmínkách, resp. ve vzoru Smlouvy o dílo, začleněné v příloze zadávací dokumentace, a účastník ve své
nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách respektovat.
Splatnost faktur je 30 dnů, stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.
Zádržné za řádné dokončení díla, které bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla,
činí 10% z celkové sjednané ceny.

3. 5. Požadavek na pojištění
Zadavatel požaduje doložení uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu (v prosté kopii), jejímž
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem, přičemž výše pojistné částky bude
alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 500 000 Kč bez DPH v souladu s přílohou vzor
Smlouvy o dílo. Pojistnou smlouvu doloží vybraný dodavatel před podpisem Smlouvy o dílo.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
Konkrétní technické podmínky realizace díla, včetně požadované kvality díla a použité technologie, světelných
prvků a materiálů jsou detailně popsány v Technických podmínkách realizace LED osvětlení sportovní haly,
včetně požadavku na minimální intenzity osvětlení v konkrétních bodech palubovky – hrací plochy, které jsou
přílohou č. 3. Dále je v příloze č. 4 přiložen Dispoziční výkres stávajícího osvětlení.
Další technické podmínky realizace:
- technická dokumentace provedení LED osvětlovací soustavy – dokumentace provedení LED osvětlení
bude vypracována a odsouhlasena zadavatelem před instalací osvětlovací soustavy,
- instalovaná osvětlovací soustava bude splňovat: ČSN/EN 12193 – Světlo a Osvětlení – Osvětlení
sportovišť,
- instalovaná osvětlovací soustava musí plně vyhovovat požadavkům Mezinárodní basketbalové federace
(FIBA) / Other competitions - Level 3 a Evropské volejbalové konfederace (CEV) / Category 1
- svítidla musí být přímo napojitelná na el. sít o napěťové úrovni 230 V
- minimální rozsah režimů prostřednictvím 2 samostatných obvodů:
hlavní kurt: ORIENTAČNÍ – ÚKLIDOVÝ – AKTIVITY SC-DDM A TRÉNINKŮ MLÁDEŽE –
BASKETBAL (TRÉNINK + UTKÁNÍ) – VOLEJBAL (TRÉNINK + ŘÁDNÉ UTKÁNÍ)
– VOLEJBAL (UTKÁNÍ LIGY MISTRŮ)
požadovaná nejnižší hodnota udržitelné světelností Em=1500 Lx
vedlejší kurt: ORIENTAČNÍ – ÚKLIDOVÝ – AKTIVITY SC-DDM A TRÉNINKŮ MLÁDEŽE –
BASKETBAL (TRÉNINK + UTKÁNÍ)
požadovaná nejnižší hodnota udržitelné světelností Em=1000 Lx
Součástí nabídky budou
-

světelně technické výpočty pro jednotlivé sporty a herní a údržbové režimy;
veškeré potřebné certifikace.
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Přehled těchto technických požadavků je součástí přílohy č.3 Technické podmínky realizace LED osvětlení
sportovní haly.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5. 1.

Obsah nabídkové ceny

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na všechny montážní práce, dodávky a
služby nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, včetně všech nákladů souvisejících (např. náklady na
zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu technologických prvků, zařízení, materiálů a dodávek, veškeré
správní, místní a další poplatky, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a dále
vedlejší náklady např. na úklid instalací zasažených prostor a přilehlých ploch, dodávku elektřiny, vodné a
stočné, odvoz a likvidaci odpadů, další předpokládaná rizika spojená s instalací osvětlení, obecným vývojem
cen, inflací a kurzovými vlivy; zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. a jakékoliv další
výdaje spojené s realizací díla při zohlednění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění). Nabídková cena
musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru až do doby dokončení předmětné zakázky.

5. 2.

Členění nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena vždy absolutní částkou v české měně:
- nabídková cena bez DPH,
- samostatně DPH,
- celková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude doložena rámcovým položkovým rozpočtem.
Detailní položkový rozpočet, vycházející z tohoto rámcového rozpočtu, předloží vybraný dodavatel spolu
s projektovou dokumentací provedení LED osvětlení.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
6. 1. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel upozorňuje účastníky, že si vzhledem k přiděleným finančním prostředkům vyhrazuje právo
zadávací řízení veřejné zakázky zrušit v případě, že u všech předložených nabídek bude nabídková cena
vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

6. 2.

Další podmínky zadavatele

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, činí 60 dnů od data konce lhůty pro podání
nabídek.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto řízení zrušit, a to až do uzavření Smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit, nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání nabídek,
vždy všem účastníkům tohoto řízení malého rozsahu shodně.
Zadavatel bude od vybraného dodavatele požadovat doložení dokladu o oprávnění k podnikání, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem na svých
oficiálních webových stránkách.

6. 3.

Poddodavatelé

Účastník v nabídce uvede přehled poddodavatelů, se kterými počítá při realizaci zakázky.
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V přehledu uvede u každého poddodavatele věcný obsah dodávky a její předpokládaný finanční a procentní
rozsah.
V přehledu účastník uvede poddodavatele, jejichž podíl na realizaci zakázky přesáhne 5 %.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI
Účastník formou čestného prohlášení (případně, dle volby účastníka, je možné doložení požadovaných
dokumentů v prostých kopiích) prokáže, že splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky:
a) základní způsobilost dle § 75 zákona
k prokázání způsobilosti slouží
čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 5 Výzvy) či kopie výpisů z trestních rejstříků a
kopie potvrzení příslušných institucí,
b) profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona
k prokázání způsobilosti slouží:
kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence.
c) technickou kvalifikaci dle § 79 zákona
k prokázání kvalifikace slouží
seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech alespoň v počtu
dvou obdobných zakázek – dodávka a výměna či instalace nového LED osvětlení do vnitřního
prostoru sportovních, kulturně-společenských nebo podobných objektů, ve finančním objemu
nejméně 750 000 Kč bez DPH na každou zakázku, přičemž alespoň jedna tato zakázka musí být
ve sportovní hale pro míčové sporty – basketbal a volejbal, doložený osvědčením objednatele o
realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu.
K prokázání splnění všech uvedených základních a profesních způsobilostí a technických kvalifikací je
postačující čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel uvedené požadavky splňuje.
Příslušný vzor Čestného prohlášení je součástí této Výzvy jako její příloha č. 5.
Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele bude požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií
všech kvalifikačních dokladů při podpisu Smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel nedoloží požadované
originály nebo ověřené kopie, zadavatel uzavře Smlouvu s dodavatelem na dalším pořadí.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Nabídka bude hodnocena na základě ekonomické výhodnosti.
Hodnotící kritéria:
A. Výše nabídkové ceny za dodávku a kompletní montáž v Kč bez DPH
B. Délka záruky LED těles v měsících (minimmun 60 měsíců)
C. Měrný světelný výkon LED těles (lm/W)
D. Délka vlastní instalace osvětlovací soustavy ve dnech (maximum 7 dnů)

váha kritéria 70 %,
váha kritéria 15 %,
váha kritéria 10 %,
váha kritéria 5 %.

Při hodnocení kritérií A. a D. (nižší hodnota je lepší), bude použit vzorec:
nejnižší nabídková hodnota kritéria
------------------------------------------------------------------ x100
nabídková hodnota kritéria u hodnocené nabídky

x váha = ... vážený počet bodů
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Při hodnocení kritérií B. a C. (vyšší hodnota je lepší), bude použit vzorec:
nabídková hodnota kritéria u hodnocené nabídky
-----------------------------------------------------------------nejvyšší nabídková hodnota kritéria

x100 x váha = ... vážený počet bodů

Celkové bodové hodnocení je součtem vážených bodů za kritéria A., B., C. a D. Celkový počet bodů
bude stanoven na dvě desetinná místa.
Nejlepší je hodnocení s nejvyšším součtem vážených bodů.
Při rovném součtu vážených bodů rozhoduje dílčí kritérium A. nabídková cena.

9. FORMA NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY,
OZNAČENÍ OBÁLKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Nabídku je třeba předložit v písemné formě (jejíž součástí bude kopie v elektronické formě na CD),
a to doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo osobně v uzavřené obálce.
Obálka musí být zřetelně na levé straně označena názvem účastníka a nápisem: „Výměna osvětlení
sportovní haly Prostějov s použitím LED technologie - NEOTEVÍRAT!“ a na uzavření opatřena podpisem
a případně razítkem účastníka. Pokud účastník obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, že nabídka nebude
hodnocena a účastník bude vyloučen.
Poštou lze nabídku doručit na adresu: Sportcentrum – DDM Prostějov, Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV.
Osobně je možno nabídku předat na podatelně Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská 4,
796 01 PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 1 v době Po až Pá od 08:00 do 11:00, 13:00 hod. – 15:00 hod.

Nabídku je možné předložit do 09:00 hodin dne 28.08.2017.
Nabídka v jednom písemném originále, spojená do jednoho kompletu, bude v uvedeném pořadí obsahovat:
1) obsah nabídky
2) Krycí list nabídky s uvedeným názvem veřejné zakázky, základními identifikačními údaji účastníka,
nabídkovou cenu a dodávku s instalací v Kč bez DPH, nabídkovou cenu za 10 hodin mimozáručního
servisu v Kč bez DPH, nabídkovou dobou vlastní instalace a nabídkovou dobou dodávky, jménem
osoby oprávněné za účastníka uzavřít Smlouvu o dílo a jménem osoby oprávněné za účastníka
jednat ve věci zakázky, doložené případnou plnou mocí pro tato jednání,
3) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za účastníka (výpis z OR, plná moc zmocněné
osoby, pokud není statutárním orgánem, podpisový vzor apod.)
4) návrh textu Smlouvy o dílo dle článku 3, této Výzvy, podepsaný oprávněným zástupcem účastníka,
5) čestné prohlášení, případně doklady o splnění základní a profesní způsobilosti a technických
kvalifikačních předpokladů podle článku 7 této Výzvy, o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku a prohlášení, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel ani
neuzavře dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a prohlášení
účastníka, že se seznámil s podmínkami zakázky a plně je respektuje (příslušný vzor Čestného
prohlášení je součástí této Výzvy jako její příloha č. 5),
6) přehled poddodavatelů s uvedením věcného, finančního a procentního podílu poddodavatele
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7) doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Ve stejném rozsahu bude v elektronické kopii (formáty .doc nebo .docx, .xls nebo .xlsx, .pdf) dodána nabídka
na CD.

10.DALŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE
Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva, Krycí list, Obchodní podmínky ve formě vzoru Smlouvy o dílo,
Technické podmínky pro realizaci osvětlení, včetně příloh, Dispozice stávajícího osvětlení a vzor Čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.
Zadávací dokumentace a informace k tomuto zadávacímu řízení jsou přístupné na oficiálních www
stránkách Sportcentra – DDM Prostějov http://www.sportcentrumddm.cz, konkrétně na adrese:
www.spotrcentrumddm.cz/?p=3935 .
V listinné formě je dokumentace k nahlédnutí na podatelně Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská 4, 796
01 PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 1 v době Po až Pá od 08:00 do 11:00, 13:00 hod.– 15:00 hod. Zde si
mohou zájemci po dohodě pořídit kopie zadávací dokumentace.
Účastník řízení je oprávněn po zadavateli požadovat písemně, v elektronické formě (na adrese
jzatloukal@sportcentrumddm.cz) případně i v listinné formě (na adrese Sportcentrum – DDM Prostějov,
Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV) vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou zveřejněna stejným způsobem jako zadávací
dokumentace.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17.08.2017 v 10:00 hod., sraz účastníků ve vestibulu sportovní
haly v ulici Olympijská 4, Prostějov. Kontaktní pracovník je pan Bc. Jan Zatloukal, tel. 420 777 311 108.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 28.08.2017 v 10:00 hodin v budově zadavatele,
Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV, první patro, dveře č. 6 (Konferenční
místnost), za možné přítomnosti zástupců účastníků. Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce
účastníka. Zástupce účastníka, pokud není statutárním zástupcem, je povinen prokázat se plnou mocí k
zastupování účastníka při otevírání obálek.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení, včetně případných rozhodnutí o vyloučení účastníků
a Rozhodnutí o výběru dodavatele bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele zasláno všem
účastníkům zadávacího řízení.
Údaje poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.
Přílohy:
1) Krycí list
2) vzor Smlouvy o dílo
3) Technické podmínky realizace LED osvětlení sportovní haly
4) Dispoziční výkres stávajícího osvětlení
5) vzor Čestného prohlášení účastníka
Prostějov 16.08.2017
Mgr. Ivan Nedvěd .
ředitel
Sportcentrum DDM Prostějov, p. o.

otisk razítka
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