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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
s využitím elektronické aukce  

Název veřejné zakázky: Obměna vozového parku MMO 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

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

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petr Měkýš 

Telefon, fax: 599 442 356, 599 442 010 

E-mail: pmekys@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (dodávky) 

Předmětem této veřejné zakázky je nákup 2 ks osobních vozidel, splňujících požadované parametry: 
 

Osobní vozidlo – č.1 

Výkon motoru: min. 100 kW 

Zdvihový objem: min. 1 900 cm3 

Počet válců: 4  

Točivý moment, Nm při ot. 1/min: min. 300/1750-2500 

Palivo: motorová nafta 

Exhalační norma: EURO5 

Spotřeba mot. nafty (l/100km):        max. 9 l pro kombinovaný provoz 

Emise CO2: max. 165 g/km 

Převodovka: 6-stupňová automatická 

Rozvor: od 2700 do 2800 mm 

Barva: modrá metalíza  

Počet míst: min. 4 

Provedení: 4x4 

Počet: 1 ks 

Zavazadlový prostor: min. 550 litrů, při sklopených sedadlech min. 1600 litrů 

Objem palivové nádrže:                   min. 58 l 
 

Minimální požadovaná výbava: 

 Interiér – látkový v tmavých odstínech 

 Navigační systém s dynamickým modulem vč.mapových podkladů západní a východní Evropy 

 Rádio – 2 DIN s integrovaným CD měničem, MP3 
 Dekor – imitace kovu 

 Rezervní kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu a klíč na kola 

 Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou a náklonovým čidlem 

 Příprava pro telefon GSM II s Bluetooth 

 Sada na ochranu podvozku 
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 Spoiler na zadním víku 

 Kola z lehké slitiny 17“ – 4 ks, rozměry pneumatik 225/45 R17 

 Prodloužená záruka na vozidlo min. na 4 roky / do 120 000 km 

 Volant multifunkční pro ovládání rádia, telefonu, aut. převodovky 

 Sada kompletních zimních kol včetně poklic (ocelový disk, pneu 225/50 R16) 
 Gumové koberce 

 Povinná výbava (lano, lékárnička, trojúhelník, vesta) 

 Halogenová autolampa 

 Plastová vana do kufru 

 Ramínko na šaty 
 Chromový paket vnitřní 

 Chromovaný rámeček chladiče, chromovaná lišta kolem bočních oken 

 Komfortní provedení sedadel 

 Ochranné boční lišty dveří, chromované 

 Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu a vzadu hlavové a kolenní řidiče   

 Bezp. světla na výplních předních a zadních dveří 
 Bi-xenonové světlomety s funkcí AFS, výsuvné integrované ostřikovače světlometů, dešťový senzor 

 Deaktivace airbagu spolujezdce  

 ESP včetně ABS+MSR+ASR+EDS+HBA  

 Imobilizér 

 Isofix na vnějších zadních sedadlech 

 Kontrola tlaku v pneumatikách (TPM) 
 Přední mlhové světlomety s  funkcí  

 Přední opěrky hlavy, výškově stavitelné 

 Signalizace nezapnutého bezp. pásu řidiče a spolujezdce 

 Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné  

 Tři tříbodové bezp. pásy vzadu (na vnějších místech s přitahovači)  
 Tříbodové výškově nastavitelné přední bezp. pásy s přitahovači  

 Difusní osvětlení interiéru, 2 čtecí lampičky vpředu a 2 vzadu  

 Držák na parkovací lístky  

 Držák nápojů vpředu s lamelovým krytem, držák nápojů v loketní opěře vzadu 

 Dva sklopné háčky na uchycení zavazadel v zavazadlovém prostoru 

 Dvě sklopná stropní madla vpředu, dvě sklopná stropní madla vzadu s věšáčky 
 Dvě zásuvky 12V na středové konzole (vpředu a vzadu), vpředu s osvětlením 

 Dveře zav. prostoru s el. otevíráním a zavíráním, aut. odjištění rola 

 El. přídavné topení pro dieselové motory  

 Elektromechanický posilovač řízení  

 INTERLOCK (nutnost sešlápnutí spojky při startu) 

 Display palubního počítače s možností zobrazovat více informací podrobněji a nastavování palubního 
počítače  

 Nekuřácký paket 

 Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel 

 Odkládací přihrádka na středové konzole, s osvětlením 

 Odkládací přihrádka s víkem pod sedadlem spolujezdce 

 Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou mezi předními 
sedadly včetně informačního displeje vzadu 
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 Odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce (osvětlená, klimatizovaná) 

 Odkládací síťka na středové konzole na straně spolujezdce a odkládací schránky 

za zadními podběhy uzavíratelné 

 Odnímatelná nesklopná střešní anténa 

 Osvětlení zavazadlového prostoru 
 Ozdobné prahové lišty vpředu a vzadu 

 Prodloužený servisní interval 

 Přední stěrače s cyklovačem a volbou frekvence 

 Schránka na brýle 

 Síťový program 
 Vkládané tkané koberce 

 Šest upínacích ok v zavazadlovém prostoru 

 Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla 

 Vyjímatelný vak Unibag 

 Zadní opěradlo dělené, sklopné 

 Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru 
 Audiozdířka v loketní opěře  

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2 sklopné klíčky) 

 Dvouzónová automatická klimatizace s el. regulací, s pachovým filtrem s aut. cirkulací 

 El. nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce (řidiče s pamětí), bez odkládací schránky pod sedadlem 
spolujezdce 

 El. ovl. a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, s aut. stmíváním a vnitřní zpětné zrcátko s 
aut. stmíváním 

 El. ovládání oken vpředu a vzadu s dětskou pojistkou 

 Malý kožený paket (volant, hlavice a manžeta řadící páky, madlo ruční brzdy) 

 Radiopříprava s 8 reproduktory (2 DIN), 2 antény (na střeše a v zadním skle) 

 Parkovací asistent 
 Tempomat 

 Tónovaná skla, čelní sklo s šedým pruhem 

 Vnější zpětná zrcátka s automatickým sklápěním po uzamčení vozu a s osvětlením nástupního prostoru  

 Vyhřívání předních a zadních sedadel 

 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami 

 Zadní loketní opěra s možností vytvoření průchozího otvoru do zav. prostoru 
 

Osobní vozidlo – č.2 

Výkon motoru: min. 121 kW 

Zdvihový objem: min. 1 900 cm3 

Počet válců: 4  

Točivý moment, Nm při ot. 1/min: min. 320/1750-2500 

Palivo: motorová nafta 

Exhalační norma: EURO5 

Spotřeba mot. nafty (l/100km):        max. 11 l pro kombinovaný provoz 

Emise CO2: max. 165 g/km 

Převodovka: 6-stupňová mechanická 

Rozvor: od 2700 do 2800 mm 

Barva: modrá metalíza  
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Počet míst: min. 4 

Provedení: 4x4 

Počet: 1 ks 

Zavazadlový prostor: min. 550 litrů, při sklopených sedadlech min. 1600 litrů 

Objem palivové nádrže                    min. 58 l 
 

Minimální požadovaná výbava: 

 Interiér – látkový v tmavých odstínech 

 Rádio – 2 DIN s integrovaným CD měničem, MP3 
 Dekor – imitace kovu 

 Rezervní kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu a klíč na kola 

 Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou a náklonovým čidlem 

 Příprava pro telefon GSM II s Bluetooth 

 Sada na ochranu podvozku 

 Spoiler na zadním víku 

 Kola z lehké slitiny 17“ – 4 ks, rozměry pneumatik 225/45 R 17 

 Prodloužená záruka na vozidlo min. na 4 roky / do 120 000 km 

 Volant multifunkční pro ovládání rádia, telefonu 

 Sada kompletních zimních kol včetně poklic (ocelový disk, pneu 225/50 R16) 

 Mechanické zabezpečení řazení 

 Gumové koberce 
 Povinná výbava (lano, lékárnička, trojúhelník, vesta) 

 Halogenová autolampa 

 Plastová vana do kufru 

 Ramínko na šaty 

 Chromový paket vnitřní 
 Chromovaný rámeček chladiče, chromovaná lišta kolem bočních oken 

 Komfortní provedení sedadel 

 Ochranné boční lišty dveří, chromované 

 Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu a vzadu hlavové a kolenní řidiče   

 Bezp. světla na výplních předních a zadních dveří 

 Bi-xenonové světlomety s funkcí AFS, výsuvné integrované ostřikovače světlometů, dešťový senzor 
 Deaktivace airbagu spolujezdce  

 ESP včetně ABS+MSR+ASR+EDS+HBA  

 Imobilizér 

 Isofix na vnějších zadních sedadlech 

 Kontrola tlaku v pneumatikách (TPM) 

 Přední mlhové světlomety s  funkcí  
 Přední opěrky hlavy, výškově stavitelné 

 Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné  

 Tři tříbodové bezp. pásy vzadu (na vnějších místech s přitahovači)  

 Tříbodové výškově nastavitelné přední bezp. pásy s přitahovači  

 Difusní osvětlení interiéru, 2 čtecí lampičky vpředu a 2 vzadu  

 Držák na parkovací lístky  
 Držák nápojů vpředu s lamelovým krytem, držák nápojů v loketní opěře vzadu 

 Dva sklopné háčky na uchycení zavazadel v zavazadlovém prostoru 
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 Dvě sklopná stropní madla vpředu, dvě sklopná stropní madla vzadu s věšáčky 

 Dvě zásuvky 12V na středové konzole (vpředu a vzadu), vpředu s osvětlením 

 Dveře zav. prostoru s el. otevíráním a zavíráním, aut. odjištění rola 

 Elektromechanický posilovač řízení  

 INTERLOCK (nutnost sešlápnutí spojky při startu) 
 Display palubního počítače s možností zobrazovat více informací podrobněji a nastavování palubního 

počítače  

 Nekuřácký paket 

 Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel 

 Odkládací přihrádka na středové konzole, s osvětlením 
 Odkládací přihrádka s víkem pod sedadlem spolujezdce 

 Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou mezi předními 

sedadly včetně informačního displeje vzadu 

 Odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce (osvětlená, klimatizovaná) 

 Odkládací síťka na středové konzole na straně spolujezdce a odkládací schránky 

za zadními podběhy uzavíratelné 
 Odnímatelná nesklopná střešní anténa 

 Osvětlení zavazadlového prostoru 

 Ozdobné prahové lišty vpředu a vzadu 

 Prodloužený servisní interval 

 Přední stěrače s cyklovačem a volbou frekvence 

 Schránka na brýle 
 Síťový program 

 Vkládané tkané koberce 

 Šest upínacích ok v zavazadlovém prostoru 

 Vnitřní kličky dveří s osvětlením 

 Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla 
 Vyjímatelný vak Unibag 

 Zadní opěradlo dělené, sklopné 

 Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru 

 Audiozdířka v loketní opěře  

 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2 sklopné klíčky) 

 Dvouzónová automatická klimatizace s el. regulací, s pachovým filtrem s aut. cirkulací 
 El. nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce (řidiče s pamětí), bez odkládací schránky pod sedadlem 

spolujezdce 

 El. ovl. a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, s aut. stmíváním a vnitřní zpětné zrcátko s 
aut. stmíváním 

 El. ovládání oken vpředu a vzadu s dětskou pojistkou 

 Malý kožený paket (volant, hlavice a manžeta řadící páky, madlo ruční brzdy) 
 Radiopříprava s 8 reproduktory (2 DIN), 2 antény (na střeše a v zadním skle) 

 Parkovací asistent 

 Tempomat 

 Tónovaná skla, čelní sklo s šedým pruhem 

 Vnější zpětná zrcátka s automatickým sklápěním po uzamčení vozu a s osvětlením nástupního prostoru  

 Vyhřívání předních a zadních sedadel 
 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami 
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 Zadní loketní opěra s možností vytvoření průchozího otvoru do zav. prostoru 

 

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 
- nejnižší nabídková cena bez DPH, 

s využitím elektronické aukce (dále jen „e-aukce“) v souladu s § 96 a § 97 zákona. Pravidla průběhu e-aukce, jsou 
upravena v „Systémovém dokumentu - pravidla pro e-aukci“, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. 
Informace o průběhu elektronické aukce budou dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného 
hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou je povinen dodavatel 
(uchazeč) uvést ve své nabídce na krycím listu nabídky v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. 
Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 20 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola podá 
soutěžící dodavatel (uchazeč) nabídku nižší než je doposud nejnižší nabídka, bude soutěžní kolo prodlouženo 
vždy o 2 minuty. 

Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu e-aukce činí 5.000,- Kč u nabídkové ceny           
bez DPH (vztažené k minimální nabídce). 
Maximální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu e-aukce činí 100.000,- Kč u nabídkové ceny           
bez DPH (vztažené ke stávající ceně účastníka). 
Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou 
cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna 
cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. 
Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel (uchazeč) povinen podepsat uznávaným 
elektronickým podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za nebo 
jménem dodavatele (uchazeče). Ukončení účasti – protokol dodavatele (uchazeče) v e-aukci je rovněž 
dodavatel (uchazeč) povinen stvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávaným elektronickým 
podpisem osoby oprávněné jednat za nebo jménem dodavatele (uchazeče). 

Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle zadavatelem pověřený poskytovatel elektronického nástroje 
všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené 
lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce – aukčních hodnot,             
tzv. výzvu k účasti v e-aukci. 
Výzva k účasti v e-aukci bude obsahovat:  

1. termín konání e-aukce 

2. kontakt na administrátora aukce 

3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno              
a přístupové heslo uchazeče do e-aukce od okamžiku rozeslání výzvy k podání nových aukčních 
hodnot do doby zahájení aukčního kola e-aukce proběhne testovací kolo, tzn. pověřený 
poskytovatel elektronického nástroje umožní přístup všem účastníkům do testovacího 
prostředí    e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. 

Uchazeč musí před zahájením soutěžního tzv. aukčního kola zadat do aukční síně svou zadávací cenovou 
nabídku, přičemž takto učiněná nabídka musí být rovna jeho zadávací ceně podané v listinné nabídce. Pokud 
uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezruší, je tato nabídka považována za 
platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. 
V průběhu e-aukce spolu pověřený poskytovatel elektronického nástroje a uchazeči komunikují výlučně 
prostředky elektronické komunikace, proto pro účast v elektronické aukci musí mít uchazeč přístup k internetu        
a internetový prohlížeč typu Mozilla Firefox 3.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší. 

Pro správné fungování aukčního software je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro 
soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale 
dostupný na veřejné internetové adrese: http://podpora.proe.biz v části Nastavení, odkaz „Nastavení cookies“. 
Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný 
pro korektní chod e-aukčního software, při podepisování dat elektronickým podpisem (nutné při podávání nových 
aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je zdarma. 
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Dodavatel (uchazeč) nebo osoba oprávněná jednat za nebo jménem dodavatele (uchazeče) musí vlastnit platný 
kvalifikovaný(uznávaný) elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, 
že dodavatel (uchazeč) nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. 
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění dle požadavků na obsah 
smlouvy.  

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

IV. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 

V. Obchodní podmínky  

Jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

VI. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v listinné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. 

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

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku zadávací dokumentace. 

4. Seznam subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat více než 10 % veřejné zakázky  v souladu s § 44 
odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu zadávací dokumentace č. 3. 

5. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, jež jsou 
přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 
příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Smlouva nepodléhá režimu 
obchodního tajemství dle § 17 - § 20 Obchodního zákoníku. 

6. Součástí nabídky musí být rovněž podle § 68 zákona odst. 3 písm.: 
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 v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou. 

Uchazeč použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

7. Ostatní. 

8. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy 
MS Word, MS Excel. 
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VII. Požadavky na kvalifikaci  

1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona; 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle: 

- § 54 písmene a) zákona – doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis         
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

- § 54 písmene b) zákona – doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci; 

2. Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,            
k čemuž uchazeč použije přílohu zadávací dokumentace č. 5. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, 
je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace podle odstavce 1 tohoto článku zadávací dokumentace. Doklady prokazující 
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni 
podání nabídky. 

VIII. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta končí dne 31.12.2012. 

IX. Otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční dne 03.09.2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 222 v sídle zadavatele bez 
přítomnosti uchazečů. 

X. Další podmínky, požadavky a informace zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označená: Veřejná 
zakázka – „Obměna vozového parku MMO“ - neotvírat ! 

3. V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku 
za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

XI. Přílohy zadávací dokumentace 

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

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam subdodavatelů – příloha č. 3 

 Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona – příloha č. 4 
 Čestné prohlášení – příloha č. 5 

 Systémový dokument – pravidla pro e-aukci – příloha č. 6 

 Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz  – příloha č. 7 
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