VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v podlimitním režimu s využitím zjednodušeného podlimitního řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Mobilní digitální mikroskop s řídící jednotkou a
příslušenstvím“

Zadavatel: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 68145535
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
1.1. Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
www adresa zadavatele:
profil zadavatele:
(dále jen „zadavatel“)

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
68145535
CZ 68145535
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., ředitel
Ing. Lenka Jaskulová
http://www.ugn.cas.cz
http://www.ugn.cas.cz/link/vzakazky

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený při výkonu práv a
povinností souvisejících se zadávacím řízením v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem:
Příkazník:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Mob.:
E-mail:
ID datové schránky:

QUANTUM CZ s. r. o.
Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
25869043
CZ25869043
Ing. Petra Kozubková
+420 774 552 751
petra.kozubkova@quantumcz.com
aeuvxde

(dále jen „zmocněná osoba“)
1.2. Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo
ty úkony, které jsou určeny zadavateli, a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná
osoba tedy nesmí provést:
a) výběr dodavatele,
b) vyloučit účastníka zadávacího řízení,
c) zrušit zadávací řízení nebo
d) rozhodnout o námitkách.
1.3. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci,
korespondenci a veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zmocněné
osoby (mimo adresu doručení nabídek a otevírání obálek).

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky
2.1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního digitálního mikroskopu s řídící jednotkou a
příslušenstvím, včetně dopravy a zaškolení.
2.1.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen:
 Technickou specifikací, která je přílohou č. 1 ZD,
 Zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“) včetně jejích dalších příloh.
2.1.3. Další podmínky provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu Kupní smlouvy (viz
příloha č. 3 ZD) (dále také jen „smlouva“). Dodavatel do této smlouvy pouze doplní vyznačené
údaje, další úpravy se nepřipouští. Smlouva bude datována a podepsána oprávněnou osobou
účastníka.
2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Vymezení kódu předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
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- 38510000-3 - Mikroskopy.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

2.320.000,- Kč (bez DPH)

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky následující termíny:
Předpokládaný termín zahájení:
po ukončení zadávacího řízení, tj. dnem oboustranného
podpisu kupní smlouvy (předpoklad 02-03/2017),
Termín předání:
do 30 dnů od zahájení (tj. od podpisu kupní smlouvy).

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba, kód hlavního místa plnění dle
NUTS: CZ 080

6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
6.1. Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání:
 základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ (viz bod 6.1.1. ZD),
 profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ odst. 1 (viz bod 6.1.2. ZD),
 technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ (viz bod 6.1.3. ZD).
6.1.1.

Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí tuto podmínku splňovat všechny
osoby uvedené v §74 odst. 3 ZZVZ.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (dle §74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění (dle §74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle §74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ),
e) není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele (dle §74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).
Způsob prokázání
Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením kopií dokladů dle § 75 ZZVZ, tedy:
 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
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 písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
 výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestné prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Předložení kopií dokladů však může dodavatel nahradit dle svého uvážení předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Účastník může
použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 7 ZD. Předložení kopií dokladů může dodavatel
také nahradit předložením jednotného evropského osvědčení.
Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Předložení dokladů před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy o dílo na výzvu zadavatele (v souladu s § 122
odst. 3 písm. a) ZZVZ) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho základní způsobilosti (nebudou-li
tyto součástí nabídky).
6.1.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením kopie výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Předložení kopie dokladu však může dodavatel nahradit dle svého uvážení předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel příslušnou profesní způsobilost splňuje.
Předložení kopie dokladu může dodavatel také nahradit předložením jednotného evropského
osvědčení.
Stáří dokladů
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Předložení dokladů před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy o dílo na výzvu zadavatele (v souladu s § 122
odst. 3 písm. a) ZZVZ) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho profesní způsobilosti (nebudou-li
tyto součástí nabídky).
6.1.3.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje předložit k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ Seznam
významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (vzor viz příloha č. 4
ZD).
Předložení dokladů může dodavatel nahradit dle svého uvážení předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel příslušnou technickou kvalifikaci splňuje. Předložení kopií
dokladů může dodavatel také nahradit předložením jednotného evropského osvědčení.
Minimální úroveň kvalifikace:
Zadavatel v rámci požadované technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení dokončil alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávky
mobilního digitálního mikroskopu.
Předložení dokladů před podpisem smlouvy
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Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy o dílo na výzvu zadavatele (v souladu s § 122
odst. 3 písm. a) ZZVZ) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho technické kvalifikaci (nebudou-li
tyto součástí nabídky).
6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné nabídky více dodavatelů,
změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
6.2.1. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem v ZD prostřednictvím
jiných osob, a to ve smyslu § 83 ZZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle §77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek (v souladu s požadavky § 83 odst. 2 ZVZZ) jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
6.2.2. Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů
společně ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů
je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle
§77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Zbytek požadavků na kvalifikaci dle ZD prokazují
dodavatelé společně.
6.2.3. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen
tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
6.3. Forma dokladů prokazujících splnění kvalifikace, doložení dokladů před podpisem smlouvy
6.3.1. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
6.3.2. Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již nemá k dispozici.
6.3.3. Nesplnění povinnosti na základě výzvy zadavatele se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy a je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
6.4. Předložení a jazyk dokladů
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
6.5. Prokázání kvalifikace alternativními doklady
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6.5.1. Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle čl. 6.1.1. ZD a profesní způsobilosti
podle čl. 6.1.2. písm. a) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228
ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost.
6.5.2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §233 a násl. ZZVZ.
6.5.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.
6.5.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí prokazuje účastník v souladu s § 81 ZZVZ.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
7.1.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky.

7.2.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.3.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím
jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.4.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

7.5.

Zadavatel požaduje, aby v případě podání společné nabídky nesli všichni dodavatelé
odpovědnost za plnění zakázky společně a nerozdílně. Splnění této skutečnosti bude doloženo
smlouvou mezi dodavateli.

7.6.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky není možné podávat
elektronickými prostředky.

7.7.

Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka účastníka nesmí obsahovat
přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

7.8.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce a to ve 2 vyhotoveních (označených
jako ORIGINÁL a KOPIE). Obě vyhotovení budou společně vložena do 1 obálky.

7.9.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem
oprávněné osoby (osob) účastníka (závazný vzor viz. příloha č. 6 ZD),
2. Plná moc, JEN POKUD nabídku podepisuje zmocněná osoba (dle čl. 13.12. ZD),
3. Údaje o formě spolupráce dodavatelů, JEN POKUD nabídku podává několik dodavatelů
společně (vzor viz příloha č. 5 ZD),
4. Smlouva dle odst. 13.5 ZD, JEN POKUD bude předmět veřejné zakázky plněn společně
několika dodavateli,
5. Kupní smlouva (dle závazného návrhu viz příloha č. 3 ZD) opatřená datem podpisu a
podpisem oprávněné osoby účastníka,
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace (doplněná příloha č. 1 ZD) –
účastníci v tomto dokumentu doplní pravý sloupec tabulky, kde vyplní Technické
parametry dodavatelem nabízeného plnění,
6. Doklady, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace dle čl. 6. ZD,
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7. Technický popis dodávky – jedná se o detailní popis nabízeného předmětu plnění
vypracovaný dodavatelem, ze kterého bude patrné, že nabízený předmět plnění splňuje
požadavky ZD. V tomto dokumentu budou účastníci zejména přesně specifikovat nabízený
předmět plnění i s obchodními názvy nabízených podstatných částí předmětu plnění.
7.10. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou.
7.11. V případě, že některé části nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) budou podepsány osobou
pověřenou zastupováním dodavatele, předloží účastník příslušnou plnou moc či jiný platný
pověřovací dokument.

8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění výše uvedené veřejné zakázky je nerelevantní a z tohoto důvodu se prohlídka
místa plnění neorganizuje.

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
9.1.

Způsob a místo podání nabídek
Nabídky musí být doručeny do sídla zadavatele (tj. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768,
708 00 Ostrava – Poruba) do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídky budou přijímány:
- doporučeně poštou zaslané na adresu sídla zadavatele nebo
- osobně na téže adrese po předchozí telefonické dohodě s p. Glocovou tel.: 596979256, a
to v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Zadavatel v této souvislosti výslovně upozorňuje na to, že nabídky nebudou předávány či zasílány na
adresu zmocněné osoby.
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídky nebo poškození obálky s nabídkou způsobené
držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou. Podaná nabídka se zaeviduje a zadavatel vydá
účastníkovi na jeho žádost potvrzení o osobním převzetí nabídky.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní v souladu s § 28 odst.
2 ZZVZ nepřihlíží.

9.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídku lze doručit nejpozději do:

13. 2. 2017 do 9:00 hod.

9.3. Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Mobilní digitální mikroskop s řídící jednotkou a příslušenstvím“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby obálku přelepili a opatřili razítkem spolu s podpisem
oprávněné osoby účastníka. Na obálce bude uvedena identifikace účastníka. Účastník může využít
vzoru na titulní stranu obálky nabídky (viz příloha č. 2 ZD).
9.4. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 2. 2017 od 9:00 hod., v místnosti
č. 513 na adrese sídla zadavatele - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava –
Poruba.
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Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce účastníka, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek.
Účastníci, či zástupci účastníků, přítomni na otevírání obálek s nabídkami prokážou svou totožnost
občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a svou účast stvrdí podpisem v listině
přítomných účastníků. Zástupci účastníků zároveň doloží oprávnění jednat jménem/za účastníka
(plná moc či jiný obdobný dokument).

10. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez
DPH).
Metoda vyhodnocení nabídek, vztah mezi kritérii
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnocení podaných nabídek bude provedeno srovnávací metodou a nabídky budou seřazeny podle
výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší.
Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného
dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s
ustanovením § 113 ZZVZ.

11. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je včetně
http://www.ugn.cas.cz/link/vzakazky.

všech

příloh

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

Zadávací dokumentace vč. příloh je účastníkům poskytována bezplatně.

12. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele a
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na výše uvedeném profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.

V Ostravě, dne 23. 1. 2017

Ing. Petra Kozubková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

Elektronicky podepsal(a) Ing. Petra Kozubková
Datum: 2017.01.23 11:49:37 CET
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