ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro podlimitní veřejnou zakázku
„Dodávka odborné literatury: Rozděleno na části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21“
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo
„zákon“) podle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Všechny listiny budou podepsány statutárním zástupcem, uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Jestliže listiny bude podepisovat osoba, která není uvedena jako statutární
zástupce, musí uchazeč předložit listinu, z které jednoznačně vyplývá, že
podepisující osoba je oprávněna jednat jménem, či za uchazeče.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a
v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat
při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků
uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z
další účasti na výběrovém řízení.
Uchazeč bere na vědomí, že je povinen dodržovat pravidla publicity Operační program
vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), stanovené zejména
příslušnými verzemi Příruček pro příjemce finanční podpory z operačního programu,
Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech
relevantních dokumentech, týkajících se této veřejné zakázky. Pravidla publicity OP
VK jsou přístupná na následujících webových stránkách:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a-publikace
Uchazečem se v zadávací dokumentaci rozumí fyzická nebo právnická osoba, která
má zájem podat nabídku na plnění v rámci této veřejné zakázky.

2. VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka odborné literatury tak, jak je specifikována
v přílohách č. 1 – č. 21. Přílohy č. 1 – č. 21 tvoří nedílnou součást této zadávací
dokumentace.
Dodávka je vymezena CPV kódy 22110000-4 Tištěné knihy, 22113000-5 Knihy pro
knihovny, 22113000-5 Encyklopedie, 22120000-7 Publikace.
2.2. Dodávka se týká projektů OP VK uvedených v tabulce č.1
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Tabulka č. 1
Č.

Reg. č. projektu

1

CZ.1.07/2.2.00/15.0080
CZ.1.07/2.3.00/20.0004

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.3.

Název projektu

Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné
ekologie
CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Indikátory vitality dřevin
CZ.1.07/2.2.00/28.0019 Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší
konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu
CZ.1.07/2.2.00/28.0220 Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové
a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů
CZ.1.07/2.2.00/28.0303 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
CZ.1.07/2.2.00/28.0306 Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v
kontextu priorit EU
CZ1.07/2.3.00/20.0269 InWood
CZ.1.07/2.2.00/28.0018 InoBio -- Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší
konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.3.00/20.0006 Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě, Welfare, Wealth and
PS112008, RP112001
Work for Europe, MUNNISS PS112008
CZ.1.07/2.4.00/17.0027 Mendelu Networking
CZ.1.07/2.3.00/30.0017 Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU
CZ.1.07/2.2.00/28.0021 AKADEMIE
CZ.1.07/2.3.00/35.0008 MENDELU SCIENCE POPULARIZATION

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
2.5.1 Veřejná zakázka je rozdělena na části.
2.5.2 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je
pro část 1: 112.156,- Kč bez DPH
pro část 2:
38.710,- Kč bez DPH
pro část 3:
33.149,- Kč bez DPH
pro část 4: 254.024,- Kč bez DPH
pro část 5:
302.145,- Kč bez DPH
pro část 6:
6.957,- Kč bez DPH
pro část 7:
71.356,- Kč bez DPH
pro část 8: 63.770,- Kč bez DPH
pro část 9: 138.525,- Kč bez DPH
pro část 10: 48.225,- Kč s DPH
pro část 11: 62.356,- Kč bez DPH
pro část 12: 55.784,- Kč bez DPH
pro část 13: 10.499,- Kč bez DPH
pro část 14: 207.606,- Kč bez DPH
pro část 15: 878.516,- Kč bez DPH
pro část 16: 13.312,- Kč bez DPH
pro část 17: 11.081,- Kč bez DPH
pro část 18: 8.495,- Kč bez DPH
pro část 19: 163.600,- Kč bez DPH
pro část 20: 43.018,- Kč bez DPH
pro část 21: 8.953,- Kč bez DPH
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2.5.3 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zároveň cenou nejvýše
přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.
2.5.4 Ceny uvedené v jednotlivých specifikacích (příloha č.1 – č.21) u jednotlivých
položek jsou nejvýše přípustné.
2.4.

Předpokládaný termín a místo plnění veřejné zakázky:
2.4.1. Předpokládaný nejzazší termín dodání je do 60 dnů ode dne podpisu příslušné
kupní smlouvy poslední smluvní stranou.
2.4.2. Místem plnění je:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

a Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta,
Valtická 337, 691 44 Lednice
2.5.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
2.5.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za dodání jednotlivých položek ve struktuře
tabulek uvedených v přílohách č.1 – příloha č.21 (položkový rozpočet) této
zadávací dokumentace. Nabídkové ceny budou uvedeny v českých korunách,
v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH, nabídková cena včetně DPH.
Celková nabídková cena za službu bude uvedena v návrhu smlouvy (příloha č.
C) a na krycím listě (příloha č. B).
2.5.2. Nabídková cena je cenou konečnou a musí obsahovat veškeré náklady nutné
k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(dopravu, kurzová rizika, pojištění atd.).
2.5.3. Zadavatel nepřipouští zvýšení nabídkové ceny. Nabídkovou cenu je možné
překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH,
a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V takovém případě
bude ke smlouvě uzavřen dodatek. Cena bez DPH je však neměnná.
2.5.4. Uchazeč předá vypracovanou nabídku v listinné podobě a jako přílohu
CD s vyplněnými soubory „Krycí list“, „Návrh smlouvy“, které jsou
přílohou č. B, č. C a „Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace a
tvoří její nedílnou součást.
2.5.5. V příloze „Položkový rozpočet“ vyplní uchazeč pouze ty části, ve kterých
se hodlá účastnit výběrového řízení.
2.5.6. Nabídka vč. příloh bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti
případnému poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Všechny listy výtisku
nabídky budou očíslovány

2.6.

Technické podmínky
2.6.1. Uchazeč musí splnit technické podmínky pro jednotlivé poptávané položky tak,
jak jsou uvedeny v příloze č. 1 – č. 21.
2.6.2. Služby a dodávané předměty musí splňovat všechny zákonné předpisy a normy
ČSN platné v době dodání.
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2.6.3. Uchazeč je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu OP VK, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů) minimálně však do roku 2025 a po tuto dobu
doklady související s plněním této zakázky archivovat.
2.6.4. Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce
předložit všechny formuláře a přílohy, na které odkazuje tato zadávací
dokumentace, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené ve Výzvě
k podání nabídky a v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek
nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace, nerespektující
v jakémkoliv ohledu ustanovení Výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh,
budou mít za následek vyřazení nabídky z další účasti na veřejné zakázce a
vyloučení uchazeče.
2.6.5. Zadavatel připouští variantní řešení nabídek v případě objektivních překážek
bránících pořízení některé z poptávaných položek (zejména v případě
nedostupnosti na trhu); v takovém případě zadavatel připouští náhradu
nedostupné publikace publikací náhradní. Uchazeč může nabídnout náhradní
řešení v případě, že je variantně nabízená publikace v téže jazykové mutaci
jako publikace poptávaná a její obsah koresponduje s obsahem poptávané
publikace (s tím, že může být rozšířenější). Zadavatel akceptuje novější vydání
stejného titulu. Zadavatel připouští variantní řešení i co do typu vazby
publikace; případně uvedená ISBN nejsou při dodržení ostatních podmínek
závazná. Uchazeč v nabídce popíše konkrétní způsob variantního řešení.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 11 zákona obsahuje-li tato zadávací
dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na
obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li
popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona
dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.
3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto:
3.1.

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného
prohlášení. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
V souladu s § 53 odst. 1 ZVZ splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel,
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a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
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i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm.d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží podepsané čestné
prohlášení (příloha č. A) osobou oprávněnou jednat za uchazeče či jeho jménem.
Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží analogicky k
§ 54 ZVZ:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací
prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství
nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč prosté
kopie těchto dokumentů. Originály či ověřené kopie předloží pouze vybraný uchazeč
před podpisem smlouvy.
3.3.

Součástí nabídky musí být rovněž

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.
Jestliže není nikdo, kdo by naplňoval znění odstavce a), předloží uchazeč čestné
prohlášení, že nikdo ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů neměl
takový poměr.
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Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Vítězný uchazeč/i předloží před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie
dokladů podle §53 a §54 zákona 137/2006 Sb.
3.4.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel nestanovil žádné technické kvalifikační předpoklady.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil před
podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.

4. DALŠÍ POŽADAVKY/INFORMACE ZADAVATELE
4.1.
4.2.

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu:
Mendelova univerzita v Brně, Rektorát – podatelna
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
k rukám Ing. Miroslava Hamana.
Úřední hodiny podatelny:
Po-Pá: 7:00 – 8:30 hod, 12:30 – 14:00 hod.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Nabídky se podávají v zalepené obálce, na které je uveden název a adresa uchazeče,
název zakázky a výrazná poznámka „Dodávka odborné literatury“NEOTVÍRAT“; včetně označení části/částí, na kterou /které uchazeč nabídku
podává na přední straně obálky.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se
prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 Zákona nebo do zrušení
zadávacího řízení (§ 84 Zákona).
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené
ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace,
včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří
požádali o poskytnutí Výzvy nebo kterým byla Výzva poskytnuta.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti do 13.2.2013.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Žádosti o dodatečné informace budou uchazečům zasílány pouze písemně a rovněž
zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace i
s přesným zněním dotazu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v
zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací
dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným uchazečům o veřejnou zakázku a
rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci.
Další podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 5 této
zadávací dokumentace. Pokud se vyskytne rozpor mezi některým ustanovením
zadávací dokumentace a návrhem smlouvy, aplikují se přednostně ustanovení návrhu
smlouvy.
Zadavatel doporučuje následující členění nabídky:
- Krycí list nabídky (příloha č.B);
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
(příloha č. A);
- Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- Rozsah a kalkulace předmětu plnění veřejné zakázky v požadované
struktuře dle Zadávací dokumentace (jednotlivé specifikace č.1 – č. 21)
- Návrh smlouvy (příloha č.C) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
- Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou (příloha č.D)
- CD / DVD s vyplněnými soubory
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele
podle §76, odst. 6 ZVZ
Uveřejnit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele podle §81, odst. 4 ZVZ

-

zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy v souladu se zákonem,
upřesnit návrh kupní smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný zejména
v souladu s touto zadávací dokumentací)

-

požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti
uvedené v nabídkách

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena při dodržení všech
zadávacích podmínek.
6. TERMÍNY
Zahájení příjmu: 20.1.2013 od 7:00
Ukončení příjmu: 18.2. 2013 v 13:00
Otevírání obálek proběhne dne 18. února 2013 v 14:00 hod. (Odbor vědy a výzkumu Mendelu, 1.NP
budovy E č.d. 2020)
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7. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha_1 – specifikace části „1“
Příloha_2 – specifikace části „2“
Příloha_3 – specifikace části „3“
Příloha_4 – specifikace části „4“
Příloha_5 – specifikace části „5“
Příloha_6 – specifikace části „6“
Příloha_7 – specifikace části „7“
Příloha_8 – specifikace části „8“
Příloha_9 – specifikace části „9“
Příloha_10 – specifikace části „10“
Příloha_11 – specifikace části „11“
Příloha_12 – specifikace části „12“
Příloha_13 – specifikace části „13“
Příloha_14 – specifikace části „14“
Příloha_15 – specifikace části „15“
Příloha_16 – specifikace části „16“
Příloha_17 – specifikace části „17“
Příloha_18 – specifikace části „18“
Příloha_19 – specifikace části „19“
Příloha_20 – specifikace části „20“
Příloha_21 – specifikace části „21“

Příloha_A – Čestné prohlášení
Příloha_B – Krycí list nabídky
Příloha_C – Návrh smlouvy
Příloha_D – Prohlášení o vázanosti nabídkou

Digitálně podepsal
Mgr. Marek Lollok
DN: C=CZ,
O=Mendelova univerzita
v Brně [IČ 62156489],
OU=Oddělení
veřejných zakázek,
OU=8357, CN=Mgr.
Marek Lollok,
serialNumber=P359406
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 22.01.2013 11:05:14
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