
   
  
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, P. O. BOX 77 
118 10 Praha 1 
Tel.: 257042417     

 

 
V Praze dne 17. července 2014 
PID: 0 
Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se 

 
 
Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen 

„Výzva“) zadávaném podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)    

  
Referent: Mgr. Oldřich Sekyra, tel. 257043051 

 
Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 Příloha č. 2 – Obchodní podmínky ve formě závazného Návrhu smlouvy o dílo 
 Příloha č. 3 – Osnova pro zpracování nabídky 
 Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení dle §§ 53, 50, 68 
 Příloha č. 5 – Projektová dokumentace Oprava izolace zastřešení garáží 
 Příloha č. 6 -  Výkazy výměr pro stavební část 
 Příloha č. 7 – Studie Sadové úpravy 
 Příloha č. 8 – Výkazy výměr pro sadové úpravy 

 
  
Výzva 7 zájemcům 
 
 
 

 

 
       V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky 
a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:        
                                                                                                                      

 
„Oprava zastřešení garáží MF, vč. sadových úprav II“ 

 
 
Identifikační údaje zadavatele 
 

Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo: Letenská 15, Praha 1 
PSČ: 118 10 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
Bankovní spojení/číslo účtu:   Česká národní banka č.ú. 3328001/0710 
Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Sekyra 
Telefon, fax, e-mail: 257043051, 257042788, oldrich.sekyra@mfcr.cz 
V případě jeho nepřítomnosti: Jitka Thámová 
Telefon, e-mail: 257042590, Jitka.Thamova@mfcr.cz 
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1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
 
1.1  Druh a předmět plnění 

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je oprava izolace 
zastřešení stávajících garáží, které je řešeno systémem „zelené střechy“, včetně 
následných sadových úprav, v objektu Ministerstva financí, Letenská 525/15, 118 10 
Praha 1.    
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace na stavební část zpracované 
Jaroslavou Sieberovou, Zahradní 498, 270 54 Řevničov a dle návrhu sadových úprav 
zpracovaného společností ATELIER TROJANI, s.r.o., Lazarská 1719/5, 110 00 
Praha 1. Podkladem pro provedení veřejné zakázky jsou i výkazy výměr pro obě 
specifické části veřejné zakázky (Příloha č. 6 a 8 Výzvy). 

 
1.2  Podrobný popis předmětu veřejné zakázky 
 
1.2.1 Popis prací 

V rámci stavební úpravy stávajících garáží bude provedena nová izolace zastřešení 
garáží, která je řešena systémem „zelené střechy“ a souvisejících krajinných úprav, 
včetně demontáže stávajícího a následné montáže nového automatického zavlažovacího 
systému.  
 

1.2.2 Technické podmínky plnění veřejné zakázky 
Technické podmínky jsou popsány v technické zprávě na opravu izolace a ve zprávě na 
sadové úpravy. Technické zprávy a výkazy výměr na obě specifické části jsou součástí 
Výzvy. 
  
Výzva s přílohami jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách 
Ministerstva financí: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky 
a 
na profilu zadavatele: 
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-
771d-4c61-afc2-fb39fda37e73;   
 

1.2.3 Ostatní podmínky pro plnění veřejné zakázky     
Dodržení Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění všech pozměňujících nařízení, 
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 
Souhlas s případným záborem z důvodu likvidace odpadů v souvislosti s prováděním 
stavby si dodavatel zajistí sám na své náklady u příslušného úřadu. 

 
2. Klasifikace veřejné zakázky 
 
2.1  Klasifikace stavebních prací dle CPV kódu 

45261410-1 Tepelná izolace střech 
45112713-6 Krajinné úpravy střešních zahrad 

  
3. Doba, místo a technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky  
 
3.1  Doba plnění předmětu veřejné zakázky  

Termín zahájení: do 3 dnů po podpisu Smlouvy o dílo (předpoklad 1. 9. 2014) 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky�
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73�
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73�


   
  

Termín dokončení: (protokolární předání a převzetí řádně zhotoveného díla) nejpozději 
do 10. 11. 2014. 
 

3.2 Podmínky pro změnu termínu 
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit 
v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1 (zejména prodloužením 
doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 
20 kalendářních dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat 
změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu 
shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.  

 
3.3 Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění je Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 525/15, Praha 1 
 

4. Kvalifikace dodavatelů 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady  
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 
odst. 1 zákona předložením čestného prohlášení. Z čestného prohlášení, které bude 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, musí být zřejmé, že 
dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.   
Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je Přílohou 
č. 4 Výzvy.  

 
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli podle § 
62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění základních kvalifikačních 
předpokladů předložením originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které nesmí 
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (§ 57 odst. 2 zákona): 
a)  výpis z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)], 
b)  potvrzení příslušného finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky. Ve vztahu ke spotřební dani uchazeč předloží čestné v rámci podání 
nabídky [odstavec 1 písm. f)], 

c)  potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 
 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady    
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje profesní kvalifikační 
předpoklady v rozsahu § 54 písm. a) a b) a d) zákona. Z čestného prohlášení, které bude 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, musí být zřejmé, že 
dodavatel příslušné předpoklady splňuje.  
 
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže zadavateli podle § 
62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů předložením originálů nebo úředně ověřené kopie dokladů: 
a)  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (tyto doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky), 

b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 



   
  

- poskytování služeb pro zahradnictví. 
 

4.3 Technické kvalifikační předpoklady  
Splnění technických kvalifikačních předpokladů splní dodavatel, který v souladu s § 56 
odst. 3 písm. a) zákona předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem 
za posledních 5 let musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, údaj 
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a kontakt na zadavatele 
zakázek uvedených v seznamu.  
Součástí předloženého seznamu musí být, v souladu s § 56 odst. 5 písm. c) zákona, 
seznam min. 3 obdobných prací (veřejných zakázek) charakteru realizace stavební 
izolace vodorovných střech. 
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením 
čestného prohlášení, ze kterého bude patrné splnění vymezené úrovně kvalifikačního 
předpokladu a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele. 

 
4.4 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel prokáže svoji ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 
čestným prohlášením, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele.   
Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti je Přílohou č. 4 Výzvy. 

 
4.5 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém 
případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 

1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
zákona subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 
podle § 54 písm. a) zákona. 
 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají, či hodlají podat, společnou nabídku, postupují dodavatelé podle § 51 
odst. 5 a odst. 6 zákona. 
 
Pokud uchazeč předpokládá plnit část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, 
bude tato skutečnost uvedena v Krycím listu nabídky.  

 
 

5. Platební a obchodní podmínky 
Platební a obchodní podmínky jsou součástí Návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 2 této 
Výzvy. 
Zadavatel uhradí dodavateli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, 
a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky.  



   
  

Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury 
zadavateli.  
 
Veškeré další informace jsou podrobněji uvedeny v návrhu smlouvy. 

 
Před podpisem smlouvy uchazeč předloží originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu v minimální výši 5 mil. Kč, nebo potvrzení 
o uzavření pojištění v min. výši 5 mil. Kč od konkrétní pojišťovny. 

 
6. Varianty nabídky  
        Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
7. Prohlídka místa plnění  

Prohlídku místa budoucího plnění bude umožněna dne 28. 7. 2014.  
Vzhledem k charakteru budoucího plnění s jeho technickými a provozními parametry 
a zejména složitostí dopravní cesty při přesunu hmot, tuto prohlídku zadavatel 
doporučuje.  
Sraz zájemců o prohlídku bude uvedeného dne v 9:30 hod. ve vestibulu Ministerstva 
financí, Letenská 15, Praha 1. Pro umožnění přístupu do objektu MF je nezbytné 
předložit průkaz totožnosti. 

                                       
8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny  
 
8.1  Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění 
předmětu veřejné zakázky včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré 
náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících, přestože 
tyto nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny (např. veškeré dopravní náklady, zvýšené 
náklady vyplývající z obchodních podmínek, zajištění zkoušek, atestů, likvidaci odpadu, 
apod.). 
 

8.2  Stanovení nabídkové ceny 
Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena 
jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění: 

 celková nabídková cena bez DPH, 
 výše DPH, 
 celková nabídková cena včetně DPH. 

 
Nabídkovou cenu v předepsaném členění vyplní uchazeč co Krycího listu nabídky – 
Příloha č. 1 této Výzvy. V případě, že uchazeč nebude plátcem DPH, vyplní do 
příslušného sloupce DPH s určením výše DPH „0“ (nulu). 

 
Nabídková cena bude dále podrobněji členěna: 

 nabídková cena za stavební část zakázky 
 nabídková cena za sadové úpravy zakázky 

 
8.3  Výkazy výměr 

Zadavatel jako součást Výzvy předkládá výkazy výměr.  
Dodavatel je povinen při jejich oceňování: 

a) dodržet jejich strukturu a členění na jednotlivé části; 
b) ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň; 



   
  

c) vyplňovat pouze podbarvené sloupce. 
Uvedené jednotkové ceny budou pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné 
zakázky. 
 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je 
prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr v předloženém 
rozsahu.  
 

8.4  Ocenění výkazů výměr předložených zadavatelem  
Za soulad dodavatelem oceněných výkazů výměr a zadavatelem předložených 
neoceněných výkazů výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak 
v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící 
komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 zákona. 
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výše definovanými výkazy výměr (např. 
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) 
může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.  
Zadavatel nepřipouští ocenění položek hodnotou 0.  
 

9. Obsah a forma nabídky 
 

9.1  Obsah nabídky 
Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené ve Výzvě. 
Součástí nabídky bude Návrh smlouvy o dílo s vyplněnou hlavičkou uchazeče 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - Návrh smlouvy se 
uchazeči předkládá v „needitovatelné“ podobě – soubor .pdf. V případě zájmu vyplní 
uchazeč hlavičku ručně a řádně podepsané předloží jako součást nabídky. 
  
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem 
a doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. 
 
Součástí nabídky musí být rovněž (dle § 68 odst. 3 zákona): 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 
ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti je Přílohou č. 4 Výzvy. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení vazby nebylo možno 
žádný list volně vyjmout a aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky 
pořadovými čísly vzestupnou, neporušenou číselnou řadou. V obsahu nabídky bude 
uveden celkový počet listů. 
 
Jednotlivé listy nabídky budou seřazeny podle osnovy uvedené v Příloze č. 3 Výzvy.  
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Pro sestavení krycího listu uchazeč použije Přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (dodavatel 
může použít vlastní formulář se stejným obsahem). Na krycím listu budou uvedeny 



   
  

následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje uchazeče (včetně 
osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění 
podle zadávací dokumentace, datum, identifikace a podpis osoby oprávněné za 
uchazeče jednat.  
 
Dále bude v Krycím listu uveden termín dokončení stavebních úprav, včetně sadových 
úprav. Termín dokončení bude závazný (viz bod 3.1), nejedná se však o hodnotící 
kritérium. 

 
9.2 Forma nabídky 

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originálu a jedné kopii, v českém 
jazyce a bude podepsána statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, 
nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou. 
Do originálu nabídky bude vložen datový nosič s kompletní a identickou elektronickou 
verzí nabídky. Elektronická verze nabídky, včetně návrhu smlouvy, bude na nosiči ve 
formátu .rtf nebo .pdf.  
 

10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky  
 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší 

nabídková cena. 
 

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové 
nabídkové ceny včetně DPH, o to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší 
nabídkovou cenu. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou.  

 
11. Podmínky a lhůta pro podání nabídky 
 
11.1   Podmínky podání nabídky 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů 
společně. 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 zákona) 
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem 
samostatně či společně s jiným i dodavateli vyřadí (§ 69 odst. 3 zákona). 
V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech 
dodavatelů.  
 

11.2   Lhůta pro podání nabídek  
Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené obchodní firmou nebo názvem a zpětnou 
adresou uchazeče a na přední straně označené „Veřejná zakázka - NEOTEVÍRAT – 
Oprava zastřešení garáží MF, vč. sadových úprav II – samostatné oddělení 
9001/Se“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese 
zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 
118 10 Praha 1.  
Konec lhůty pro podání nabídek:  4. 8. 2014 do 10:00 hodin.  



   
  

11.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 
Praha 1, dne 4. 8. 2014 v  10:30 hodin. 
Otevírání obálek mají právo účastnit se: 
- zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání 

nabídek; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit 
oprávnění jednat jménem dodavatele na základě předložené plné moci, 

- zástupci zadavatele, 
- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenované zadavatelem, splňují-li 

podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 8 zákona. 
 

Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je v hale u hlavní vrátnice budovy 
Ministerstva financí. Letenská 15, Praha 1 dne 4. 8. 2014 v 10:25 hodin. 

 
12. Zadávací lhůta  
 
12.1 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací 
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 
V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty do 1. 10. 2014. 

 
13. Dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn požadovat podle § 49 zákona po zadavateli dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu 
řízení zasílejte písemně do 28. 7. 2014 (včetně) na Ministerstva financí, Letenská 15, 
Praha 1 k rukám Mgr. Oldřicha Sekyry, samostatné oddělení 9001, telefonní spojení 
257043051, e-mail: oldrich.sekyra@mfcr.cz. 

 
14. Komunikace 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena písemně v českém 
jazyce. 

 
15. Ověření údajů uvedených v nabídkách 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel 
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

 
16. Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 84 zákona.  
 
 
 
 
 

       ........................................................... 
zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
vedoucí samostatného oddělení 9001 
Veřejné zakázky a centrální nákup 
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