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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Název veřejné zakázky: Atletická hala Vítkovice 

Název zadavatele: Statutární m

IČ zadavatele: 00845451

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Tomáš Smolík

Telefon, fax: 599

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a výkon uvedených 
stavby „Atletická hala Vítkovice“ v k.ú. Záb

Rozsah plnění: 

 vypracování projektové dokumentace 
 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví p

přípravy stavby; 
 vypracování projektové dokumentace 
 výkon inženýrské činnosti ve fázi př
 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p
 výkon autorského dohledu po dobu realizace stavby. 

Podkladem pro realizaci předmětu veř

stavby, číslo zakázky: 12-028-3, červen 2012 zpracovaná 

Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PS

územního rozhodnutí) modelů racionalizace budoucích provozních náklad

Zadavatel požaduje, aby finanční náklad

částku 3.100,- Kč /m
3
. 

Předpokládané náklady stavby činí cca 3

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky j

II. Požadavek na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče je v
(slovy: devadesátpěttisíc korun českých).

Jistota bude poskytnuta formou: 

 bankovní záruky, která bude v písemné form
nabídky. Bankovní záruka bude platná po celou dobu, po kterou je uchaze
2013; 

 pojištění záruky, které bude v písemné
nabídky. Pojistná smlouva vyhotovená v
je uchazeč vázán svou nabídkou, tj. do 3

 složením peněžní částky na účet zadavatele 
spořitelna, a.s. 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
ejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním ř

ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Atletická hala Vítkovice - PD 

Statutární město Ostrava 

00845451 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Ing. Tomáš Smolík 

599 442 399, 599 442 010 

tsmolik@ostrava.cz  

ejné zakázky 

ejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a výkon uvedených 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. (dále jen „stavba“).

projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP); 
nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu 

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS);  
innosti ve fázi přípravy stavby; 

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během p
po dobu realizace stavby.   

tu veřejné zakázky je dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst

červen 2012 zpracovaná společností OSA projekt s.r.o. se sídlem Ostrava

trava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00, a to ve variantě A (zpracovaná v

 racionalizace budoucích provozních nákladů. 

ní náklady na m
3
 obestavěného prostoru projektované atletické 

cca 300 mil. Kč bez DPH. 

ejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Požadavek na poskytnutí jistoty 

če je v souladu s § 67 odst. 1 zákona požadována jistota ve výši 
eských). 

písemné formě předložena zadavateli v originále a bude nedílnou sou
nabídky. Bankovní záruka bude platná po celou dobu, po kterou je uchazeč vázán svou 

písemné formě předloženo zadavateli v originále a bude nedílnou sou
nabídky. Pojistná smlouva vyhotovená v souladu s § 67 odst. 6 zákona bude platná po celou dobu, po kterou 

 vázán svou nabídkou, tj. do 30. 06. 2013; nebo 

čet zadavatele č.ú. 6015-1649297309/0800, var. symbol 2212012 

 

Zadávací dokumentace 

ejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 
edpisů (dále jen „zákon“) 

ejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a výkon uvedených činností pro realizaci 
(dále jen „stavba“). 

ě jeho aktualizace po dobu 

ěhem přípravy stavby; 

žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 

ností OSA projekt s.r.o. se sídlem Ostrava-

 A (zpracovaná v dokumentaci pro vydání 

ného prostoru projektované atletické haly nepřekročily 

ílohách této zadávací dokumentace. 

souladu s § 67 odst. 1 zákona požadována jistota ve výši 95.000,- Kč 

originále a bude nedílnou součástí 
 vázán svou nabídkou, tj. do 30. 06. 

originále a bude nedílnou součástí 
souladu s § 67 odst. 6 zákona bude platná po celou dobu, po kterou 

1649297309/0800, var. symbol 2212012 Česká 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

  
2/4   

III. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria:

- ekonomická výhodnost nabídky 

Dílčí kritérium 

Celková nabídková cena bez DPH 

Termín pro předání DSP 

 

Nabídky budou hodnoceny podle dílčích 
hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v

Hodnocené nabídky získají v rámci jednotlivých díl
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k

Jednotlivé bodové hodnoty nabídek dle díl
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno po
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé pln

Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše p

Nabídková cena bude zpracována v 
smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem v

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30
zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v
dokumentace). 

V. Podmínky, při jejichž splnění je možno p

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma zm

VI. Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky jsou vymezeny požadavky na obsah smlouvy, které jsou 
dokumentace. 

VII. Pokyny pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom originále a v

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v

1. Na začátku nabídky bude vyjímatelný originál dokladu o poskytnutí jistoty.

2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchaze

3. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek 
manipulaci s jednotlivými listy. 

4. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci 

5. Seznam subdodavatelů, kterým má uchaze
odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije p

6. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, 
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ejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

 

Váha kritéria v % 

Celková nabídková cena bez DPH  70 

30 

dílčích kritérií ekonomické výhodnosti v souladu s § 79 odst. 1 zákona. P
a bodovací stupnice v rozsahu 0-100 bodů. 

rámci jednotlivých dílčích kritérií bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
jší nabídky k nabídce hodnocené.  

nabídek dle dílčích kritérií pak budou vynásobeny vahou daného 
tu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako 

jší bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 

sob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

 stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

bude cenou nejvýše přípustnou. 

 souladu se zadávací dokumentací a v členění dle požadavk
. 1 zadávací dokumentace). 

na Krycím listu nabídky v české měně, v členění: nabídková cena bez dan
ě DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.   

bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doru

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy

ění je možno překročit výši nabídkové ceny 

ení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH. 

vymezeny požadavky na obsah smlouvy, které jsou uvedeny v p

Pokyny pro zpracování nabídky  

jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě, v jazyce

specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

átku nabídky bude vyjímatelný originál dokladu o poskytnutí jistoty. 

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude

uje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku zadávací dokumentace

, kterým má uchazeč v úmyslu zadat více než 10 % veřejné zakázky 
č využije přílohu zadávací dokumentace č. 3. 

Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, 

 

Zadávací dokumentace 

 

souladu s § 79 odst. 1 zákona. Pro 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 

vahou daného kritéria. Na základě 
ěšnosti nabídek tak, že jako 

ění dle požadavků na obsah 

nabídková cena bez daně 

 ode dne doručení daňového dokladu 

ožadavcích na obsah smlouvy (příloha č. 1 zadávací 

uvedeny v příloze č. 1 zadávací 

, v jazyce českém. 

lánku zadávací dokumentace. 

. 2 zadávací dokumentace. 

Nabídka bude zabezpečena proti 

zadávací dokumentace. 

řejné zakázky  v souladu s § 44 

Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, jež jsou 
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přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávn
podepisovat a to stanoveným zp
příslušným oprávněním (např. výpis z
obchodního tajemství dle § 17 - § 

7. Součástí nabídky musí být rovněž

a) seznam statutárních orgánů nebo 
pro podání nabídek byli v pracovn

b) má-li dodavatel formu akciové spole
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzav
předpisu v souvislosti se zadávanou ve

Uchazeč použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

8. Ostatní. 

9. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové 
MS Word, MS Excel. 

VIII. Požadavky na kvalifikaci  

1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchaze

a) splní základní kvalifikační předpoklady 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady 

i. § 54 písmene a) zákona – doložením 
jiné obdobné evidence, pokud je v

ii. § 54 písmene b) zákona –
předpisů v rozsahu odpovídajícím p
živnostenské oprávnění či licenci;

iii. § 54 písmene d) zákona –
osob, jejímž prostřednictvím odbornou zp

• osvědčení podle zákona č
povolání autorizovaných inženýr
autorizovaného architekta

• osvědčení podle zákona č
povolání autorizovaných inženýr
min. na úrovni autorizovaného inženýra pro 

• osvědčení podle zákona č
povolání autorizovaných inženýr
min. na úrovni autorizovaného inženýra 
k 1 osobě; 

• osvědčení o odborné způ
na staveništi podle zákona 
ochrany zdraví při práci v pracovn
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovn
bezpečnosti a ochrany zdraví p

c) splní technické kvalifikační předpoklady podle

i. § 56 odst. 2 písm. a) zákona
uchazečem v posledních 3 letech s
smlouvy s jinou osobou a doklad o uskut
body 1-3 zákona. Za služby obdobného charakteru jsou považovány zakázky na zpracování 
projektových dokumentací 
stavebního povolení pro realizaci pozemních staveb s
DPH/stavba, přičemž alespoň
ke sportovním účelům; 

ii. § 56 odst. 2 písm. e) zákona 
odpovědných za provedení p
týmem osob, kteří se budou podílet na pln

• Architekt – disponující osv
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. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávn

podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho zp
ř. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Smlouva nepodléhá režimu 

§ 20 Obchodního zákoníku. 

ž podle § 68 zákona odst. 3 písm.: 

nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

e o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

. 4 zadávací dokumentace. 

bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy 

ejné zakázky je uchazeč, který: 

ředpoklady podle § 53 zákona; 

ředpoklady podle: 

doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
pokud je v ní zapsán, 

– doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující p

či licenci; 

– doložením dokladů osvědčujících odbornou způ
ednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: 

ení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd
autorizovaného architekta pro obor „architektura“, ve vztahu nejméně k 1 osob

ení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zn
min. na úrovni autorizovaného inženýra pro obor „pozemní stavby“, ve vztahu nejmén

í podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zn
min. na úrovni autorizovaného inženýra pro obor „statika a dynamika staveb

ení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p
na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe

i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč
innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajišt

nosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

ředpoklady podle: 

písm. a) zákona – doložením seznamu min. 3 služeb obdobného charakteru 
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí

jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče v souladu s
Za služby obdobného charakteru jsou považovány zakázky na zpracování 

 ve stupních DSP a DPS, včetně zajištění inženýrské 
realizaci pozemních staveb s investičními náklady min. 150 mil. K

emž alespoň jedna realizovaná zakázka se týkala pozemní stavby 

§ 56 odst. 2 písm. e) zákona – doložením osvědčení o odborné kvalifikaci uchaze
dných za provedení příslušných prací. Uchazeč musí pro realizaci veř

se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v následujícím minimálním složení:

disponující osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona č
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. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 

 jeho způsobu dokládá uchazeč 
lná moc). Smlouva nepodléhá režimu 

í v posledních 3 letech od konce lhůty 
ru u zadavatele,  

souhrnná jmenovitá hodnota 
 

podle zvláštního právního 

ásti nabídky ve formátech kompatibilních s programy 

, pokud je v něm zapsán, či výpis z 

ní podle zvláštních právních 
, zejména doklad prokazující příslušné 

ujících odbornou způsobilost dodavatele nebo 

., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
ění pozdějších předpisů, pro 
1 osobě; 

., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
, ve znění pozdějších předpisů, 

„pozemní stavby“, ve vztahu nejméně k 1 osobě; 

., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
, ve znění pozdějších předpisů, 

„statika a dynamika staveb“, ve vztahu nejméně 

nosti a ochrany zdraví při práci 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ní bezpečnosti a ochrany zdraví při 
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

obdobného charakteru poskytnutých 
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a osvědčení příp. 

souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. a) 
Za služby obdobného charakteru jsou považovány zakázky na zpracování 

inženýrské činnosti k vydání 
ními náklady min. 150 mil. Kč bez 

 jedna realizovaná zakázka se týkala pozemní stavby výhradně sloužící 

orné kvalifikaci uchazeče, osob 
pro realizaci veřejné zakázky disponovat 

následujícím minimálním složení: 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
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povolání autorizovaných architekt
ve výstavbě, ve znění pozd
současně minimální praxí v
prací ve své odbornosti na projek
s minimální hodnotou investi

• Autorizovaný inženýr pro 
podle zákona č. 360/1992 Sb
autorizovaných inženýrů a technik
úrovni autorizovaného inženýra pro obor „pozemní stavby“, a sou
v projekčních pracích po dobu alespo
projekční činnosti spojené
investičních nákladů 150 mil. K

• Autorizovaný inženýr pro
způsobilosti podle zákona 
povolání autorizovaných inženýr
min. na úrovni autorizovaného inženýra pro obor „
praxí v projekčních prací

• Koordinátor BOZP během p
k činnostem koordinátora bezpe
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
pracovněprávních vztazích a o zajišt
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajišt
zdraví při práci), ve znění pozd
BOZP podle citovaného zákona 

2. Splnění požadovaných kvalifikač
předložením čestného prohlášení, 
bude uzavřena smlouva, je povinen
kopie dokladů prokazujících splnění 

IX. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta končí dne 30. 06. 2013.

X. Otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční dne 11. 

XI. Další podmínky, požadavky a informace 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

2. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky

3. Nabídka uchazeče bude v listinné podob
označená: Veřejná zakázka – „Atletická hal

XII. Přílohy zadávací dokumentace

 Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam subdodavatelů – příloha 

 Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona 

 Čestné prohlášení – příloha č. 5 

 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst
zpracovaná společností OSA projekt s.r.o. se sídlem Ostrava
PSČ 702 00 – příloha č. 6 

 Modely racionalizace budoucích provozních náklad

 

 

 
 

         Zadávací dokumentace
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýr

ní pozdějších předpisů, pro autorizovaného architekta
 minimální praxí v projekčních pracích po dobu alespoň 10 let a zkušeností s

prací ve své odbornosti na projekční činnosti spojené s projektováním realizace pozemní stavby 
minimální hodnotou investičních nákladů 150 mil. Kč bez DPH; 

pro obor pozemní stavby – disponující osvědčením o odborné zp
. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd
úrovni autorizovaného inženýra pro obor „pozemní stavby“, a sou

ních pracích po dobu alespoň 10 let a zkušeností s vedením prací ve své odbornosti na 
innosti spojené s projektováním realizace pozemní stavby s

150 mil. Kč bez DPH; 

Autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb – disponující osv
sobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zn
min. na úrovni autorizovaného inženýra pro obor „statika a dynamika staveb

ních pracích po dobu alespoň 3 let; 

ěhem přípravy stavby – disponující osvědčením 
innostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při č

ěprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpe
ění pozdějších předpisů, a současně minimální praxí v

BOZP podle citovaného zákona po dobu alespoň 3 let. 

ní požadovaných kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 tohoto č
, k čemuž použije přílohu zadávací dokumentace 

ena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ú
ění kvalifikace podle odstavce 1 tohoto článku zadávací dokumentace. 

. 

 03. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 222 v

a informace zadavatele 

řešení nabídky. 

řejné zakázky: 5.000.000,- Kč bez DPH. 

listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené adresou uchaze
Atletická hala Vítkovice - PD“ - neotvírat! 

ílohy zadávací dokumentace 

Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

íloha č. 3 

Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona – příloha č. 4 

 

žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, číslo zakázky: 12
ností OSA projekt s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, 

Modely racionalizace budoucích provozních nákladů – příloha č. 7 

 

Zadávací dokumentace 
 a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ta pro obor „architektura“, a 
 10 let a zkušeností s vedením 

projektováním realizace pozemní stavby 

čením o odborné způsobilosti 
., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

ní pozdějších předpisů, min. na 
úrovni autorizovaného inženýra pro obor „pozemní stavby“, a současně minimální praxí 

vedením prací ve své odbornosti na 
projektováním realizace pozemní stavby s minimální hodnotou 

disponující osvědčením o odborné 
autorizovaných architektů a o výkonu 

, ve znění pozdějších předpisů, 
statika a dynamika staveb“, a současně minimální 

ením o odborné způsobilosti 
i práci na staveništi podle zákona č. 

nosti a ochrany zdraví při práci v 
nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
 minimální praxí v pozici koordinátora 

podle odstavce 1 tohoto článku uchazeč prokáže 
ílohu zadávací dokumentace č. 5. Uchazeč, se kterým 

edložit zadavateli originály nebo úředně ověřené 
adávací dokumentace.  

222 v sídle zadavatele. 

ené adresou uchazeče a bude 

íslo zakázky: 12-028-3, červen 2012 
Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, 
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