
 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

ČLÁNEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Zadavatel:     ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE 
Se sídlem:     Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
IČ:      44851782 
Právní forma:     spolek 
Zapsán ve spolkovém rejstříku:   Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze 
Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Antonín Bauer, předseda Rady    
Telefon:     +420 602 390 472,  
E-mail:      triatlon@triatlon.cz 
Zástupce ve věcech technických:   Ing. Petr Mužíček, metodik technické komise 
Telefon:     +420 733 593 335 
 E-mail:      petr.muzicek@triatlon.cz 
 

zadavatel činí následující výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce na služby dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

s názvem 
 

„Servisní a technické zajištění a s tím související služby v místě konání závodu Českého 
poháru řízených Českou triatlonovou asociací“ 

ĆLÁNEK 2. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

1. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – otevřená výzva. 

ČLÁNEK 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

1. Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh k podání nabídek je zveřejněna na internetových stránkách 
zadavatele www.triatlon.cz po celou dobu lhůty pro podání nabídek.  Zadavatel tím vyzývá neomezený počet 
uchazečů k podání nabídky. Vedle uveřejnění zadavatel rovněž osloví elektronickou komunikací, tzn. e-mailem, 
určitý počet vhodných uchazečů za účelem podání nabídky.  

2. Při výběru vhodných uchazečů a předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadavatel vycházel z veřejně 
dostupných údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. 

3. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně respektovat při zpracování své nabídky. 

4. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronickou 
komunikací, tzn. e-mailem. Telefonické poskytování informací je vyloučeno. 

5. Uchazeč může zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně pět (5) pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele.  

6. Lhůta pro podání nabídek je patnáct (15) kalendářních dnů ode dne zveřejnění, resp. odeslání výzvy k podání 
nabídek a začíná běžet následující den po oznámení výzvy. 

7. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 

ČLÁNEK 4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní servisní a technické zajištění a s tím souvisejících služeb 
v místech konání závodů Českého poháru, řízených Českou triatlonovou asociací. 

2. Bližší vymezení předmětu plnění, technických podmínek a požadavků zadavatele na jednotlivé servisní, technické 
zajištění a služby související s veřejnou zakázkou je uveden v příloze č. 3 – Podrobná specifikace zakázky.  

3. Celkový rozsah plnění veřejné zakázky, tzn. počet závodů, seznam pořadatelů a termíny konání obsahuje Soutěžní 
směrnice, vydávaná zadavatelem, nebo jsou tyto údaje dostupné v informačním systému zadavatele 
http://czechtriseries.cz/serie/list 

4. Závodem se rozumí jeden kalendářní den, jedné soutěžní akce pro všechny startující závodníky ve všech 
kategoriích. V ojedinělých případech může být konání jednotlivých závodů dvoudenní, výjimečně i vícedenní, viz 
modelová varianta předmětu veřejné zakázky předpokládaný počet závodů (dílčí plnění zakázky). 
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5. Uchazeč garantuje schopnost kapacitně pokrýt dvě (2) paralelních akce v jeden libovolný závodní den. 
6. Zadavatel umožňuje dílčí plnění prostřednictvím subdodavatele/ů. 
7. V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele, uchazeč v nabídce doloží závazné 

prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci (příloha číslo 4. této zadávací dokumentace). 
8. Požadované práce, či služby musí splňovat technické a kvalitativní parametry uplatňované v běžně praxi. 
9. Uchazeč může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo 

lepšími parametry. 
 

Modelová varianta předmětu veřejné zakázky - předpokládaný počet závodů (dílčí plnění zakázky) 
 

Český pohár včetně MČR,   Typ závodu podle technické náročnosti zajištění 

Předpokládaný počet 
závodů v roce  

Celkem 
2022 2023 2024 

Zimní triatlon  Kategorie A 1 1 1 1 3 

Aquatlon plnění zakázky v průběhu jednoho (1) dne 4 4 4 12 

  
     Terénní triatlon, Duatlon, 

Kvadriatlon 
Kategorie A 2 3 3 3 9 

Triatlon, dlouhý triatlon plnění zakázky v průběhu jednoho (1) dne 8 8 8 24 

      
Triatlon  

Kategorie A 3 
 plnění zakázky v průběhu dvou (2) dnů 

5 5 5 15 

      Celkový předpokládaný počet závodů pro období let 2022 a 2024       63 
 

ČLÁNEK 5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

1. Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude 
vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna. 

ČLÁNEK 6. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1. Datum předpokládaného zahájení plnění zakázky:   1. března 2022 
2. Datum předpokládaného ukončení zakázky:    30. listopadu 2024 
3. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.  
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dílčího provádění veřejné zakázky, které je uchazeč povinen se 

přizpůsobit. Změna může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu 
služeb apod., výjimečně i zrušení celé akce. 

ČLÁNEK 7. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

1. Předpokládaná hodnota za celý předmět veřejné zakázky je 1 965 000,- Kč, bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
slovy: jeden milion devět set šedesát pět tisíc korun českých, bez DPH. 

2. Předpokládaná hodnota za celý předmět veřejné zakázky,. je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a 
maximální nabídková cena. 

3. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 

4. Uchazeč uvede strukturu nabídkové ceny v krycím listu nabídky podle charakteru závodu a podle náročnosti 
zajištění (příloha č. 1. této zadávací dokumentace), včetně celkové hodnoty veřejné zakázky podle modelové 
varianty předpokládaného odběru služeb. Z celkového předpokládaného počtu závodů na období let 2022 až 2024 
může být: 

a) 15 (slovy: patnáct) závodů kategorie A1, tzn. dílčích plnění zakázky v průběhu jednoho (1) dne zahrnující 
zimní triatlon, aquatlon,  

b) 33 (třicet tři) závodů kategorie A2, tzn. dílčích plnění zakázky v průběhu jednoho (1) dne zahrnující terénní 
triatlon, dlouhý triatlon, duatlon a kvadriatlon, 

c) 15 (slovy: patnáct závodů, kategorie A3, tzn. dílčích plnění zakázky v průběhu dvou (2) dnů, zahrnující 
triatlonové závody. 

5. Zadavatel nezaručuje, že skutečné plnění veřejné zakázky bude přesně odpovídat modelové variantě a uchazeč je 
přitom vázaný nabídkou i v takovém případě, bude-li počet závodů vyšší, nebo nižší po dobu platnosti Rámcové 
smlouvy. 
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ČLÁNEK 8. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

1. Zadávací řízení je zahájeno uveřejním výzvy k podání nabídek na internetových stránkách www.triatlon.cz a tím 
zadavatel vyzývá neomezený počet uchazečů k podání nabídky. Zadavatel může rovněž vyzvat k podání nabídek i 
určitý počet vhodných uchazečů.  

2. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí splnění kvalifikace uchazečů 
podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku v tomto zadávacím řízení.  

3. V případě nejasností si může zadavatel vyžádat další doplňující podklady či informace od účastníků zadávacího 
řízení. 

4. Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem požadovaným zadavatelem 
a kteří tento nedostatek neodstraní ve lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel ze zadávacího řízení  vyloučí. 

5. Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle článku 12. této výzvy. 
6. Uchazeč, jehož nabídka bude podle článku 12. této výzvy vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření Rámcové 

smlouvy, jejíž podepsaný návrh je povinen uchazeč předložit spolu s nabídkou. 
7. V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora uvedenou smlouvu, vyzve zadavatel 

k uzavření této smlouvy uchazeče, jehož nabídka se umístila v celkovém pořadí za vybraným dodavatelem, který 
odmítl uzavřít tuto smlouvu. 

ČLÁNEK 9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  
 

1. Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží: 
a) Základní způsobilost v souladu s ustanovením § 74 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

b) Profesní způsobilost v rozsahu:  

 výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii, výpis nesmí 

být starší více než 90 dnů ke dni konce lhůty pro podání nabídek, nebo 

  doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v 

rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky a to v prosté kopii. 

c) Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže tím, že doloží minimálně dvě (2) realizované zakázky 

obdobného charakteru za posledních 3 roky. Doporučujeme použit vzor čestného prohlášení ve 

formátu přílohy číslo 2. těchto zadávacích podmínek. 

 
2. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení 

vyloučen.   

ČLÁNEK 10.  POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

1. Nabídková cena musí být stanovena na základě a v souladu s touto zadávací dokumentací v české měně (CZK) v 
členění bez DPH, DPH 21 % a cena celkem. 

2. Nabídková cena musí v plném rozsahu zahrnovat hodnotu služeb a všech nákladů a výdajů, které mohou být 
vyžadovány při dodávce, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, 
stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. 

3. Nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabídky a v návrhu Rámcové smlouvy. (příloha číslo 5. této 
zadávací dokumentace). 

4. Nabídková cena uvedená uchazečem bude zadavatelem považována za maximálně přípustnou, závaznou a 
úplnou po celou dobu realizace. Dodavatel může překročit nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z 
přidané hodnoty na plnění, které jsou předmětem veřejné zakázky. 

ČLÁNEK 11.  KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnosti, tj. nejvýhodnější 
poměr nabídkové cen a kvality nabízených služeb. 

2. Hlavní důraz používání této metody je nalezení optimálního poměru vynakládání veřejných prostředků a co 
nejvyšší kvality. 

3. Pro zadání zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria a k 
těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil váhu vyjádřenou v procentech takto: 
„A „Nabídková cena“,     váha dílčího hodnotícího kritéria  50 % 
 

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny, obsažené v krycím listu nabídky. Při hodnocení 
rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce celková 
nabídková cena. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce 
uvede nejnižší nabídkovou cenu.  

 

http://www.triatlon.cz/
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„B“ Rozsah a úplnost nabízených služeb“:  váha dílčího hodnotícího kritéria  30 % 
 

Zadavatel bude hodnotit položky nabídnuté uchazečem v technické specifikaci veřejné zakázky a položkový seznam 
(check-list) technického zjištění veřejné zakázky - příloha číslo 3. této zadávací dokumentace,  
 
„C“ Technická úroveň nabízených služeb“:   váha dílčího hodnotícího kritéria  20 %   
 

Zadavatel bude hodnotit: 
a) uchazečem realizované akce odpovídající charakteru celorepublikové soutěže a rozsahu služeb uvedených 

v této zadávací dokumentaci, 
b) užívanou technologii odpovídající předmětu plnění zakázky, 
c) zkušenosti a znalosti sportovního prostředí. 

 
ČLÁNEK 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

 

1. Zadavatel jmenuje komisi pro hodnocení nabídek, která musí mít minimálně tři členy.  
2. K dílčímu kritériu „A“ Nabídková cena: 

Jako nejvhodnější bude dle tohoto dílčího kritéria hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší 
celkovou nabídkovou cenu. Celková nabídková cena bude ohodnocena podle její výše v korunách českých, včetně 
DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 

 

Celková hodnota nejnižší nabídky v Kč, bez DPH 
------------------------------------------------------------x 50 (váha hodnotícího kritéria) = počet bodů za kritérium „A“ 
Celková hodnota posuzované nabídky v Kč, bez DPH 
 

Nejvýhodnější nabídka v rámci kritéria „A“ je nabídka s nejvyšším počtem bodů, max. 50 bodů.  
 

3. K dílčímu kritériu „B“ Rozsah a úplnost nabízených služeb“: 
Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně 
vhodné. Hodnotící komise použije bodovací stupnici od nuly (0) do jednoho sta (100) bodů, která odráží 
úspěšnost plnění nabídky v rámci dílčího kritéria, přičemž 100 bude nejlepší a 1 nejhorší dle následující tabulky. 

 

Deskriptor – tj. slovní vyjádření míry splnění kritéria v nabídce  Počet přiřazených bodů 

Nabídka kritérium nesplňuje 0 – 20 bodů 

Nabídka kritérium splňuje s výhradami 21 – 40 bodů 

Nabídka kritérium splňuje dobře 61 – 80 bodů 

Nabídka kritérium splňuje výborně (nejlépe)    81 – 100 bodů 
 

Celkové bodové hodnocení dílčího kritéria „B“ bude vypočteno podle vzorce: 
 

Bodové ohodnocení hodnotící komise x 30 (váha hodnotícího kritéria)  
 -------------------------------------------------------------------------------------   = počet bodů za kritérium „B 

      100   
Nejvýhodnější nabídka v rámci kritéria „B“ je nabídka s nejvyšším počtem bodů, max. 30 bodů. 

 
4. K dílčímu kritériu „C“ Technická úroveň nabízených služeb“: 

Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně 
vhodné. Hodnotící komise použije bodovací stupnici od nuly (0) do jednoho sta (100) bodů, která odráží 
úspěšnost plnění nabídky v rámci dílčího kritéria, přičemž 100 bude nejlepší a 1 nejhorší dle následující tabulky. 

 

Deskriptor – tj. slovní vyjádření míry splnění kritéria v nabídce  Počet přiřazených bodů 

Nabídka kritérium nesplňuje 0 – 20 bodů 

Nabídka kritérium splňuje s výhradami 21 – 40 bodů 

Nabídka kritérium splňuje dobře 61 – 80 bodů 

Nabídka kritérium splňuje výborně (nejlépe)    81 – 100 bodů 
 

Celkové bodové hodnocení dílčího kritéria „C“ bude vypočteno podle vzorce: 
 

Bodové ohodnocení hodnotící komise x 20 (váha hodnotícího kritéria)  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  = počet bodů za kritérium „C“ 

      100   
Nejvýhodnější nabídka v rámci tohoto kritéria je nabídka s nejvyšším počtem bodů, max. 20 bodů. 
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4. Hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomických nevýhodnější je 
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu bodů. Výsledná hodnota kritéria se stanoví s přesností na 2 
desetinná místa. 

5. Maximální počet bodů, které může nabídka získat je 100 bodů. Jedná se o součet všech bodů dílčích kritérií. 
 

6. V případě rovnosti bodových hodnot více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí:  
a) celková nabídková cena, 
b) pořadí v kritériu „B“ – Rozsah a úplnost nabízených služeb, 
c) v případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o 

celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty. 
7. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. 

V takovém případě komise pouze zkontroluje, zda nabídka splňuje všechny požadavky a obsahuje všechny 
náležitosti stanovené zadavatelem ve výzvě 

8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru uchazeče ověřit, případně vyjasnit informace deklarované 
účastníky zadávacího řízení v nabídkách. 

ČLÁNEK 13.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A OBSAH NABÍDKY 
 

1. Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), bude dobře 
čitelná, bez oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

2. Nabídka bude dodána v jednom originále.   
3. Všechny listy nabídky, včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a svazky budou zajištěny 

proti neoprávněné manipulaci. 
4. Nabídka bude zpracována v této struktuře (obsahu a členění): 

a) krycím listu nabídky (příloha číslo 1. této zadávací dokumentace), 
b) splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů (příloha číslo 2. této zadávací 

dokumentace), 
profesní kvalifikační předpoklady uchazeče (výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence) 

c) technická specifikaci veřejné zakázky a položkový seznam (check-list) technického zjištění veřejné 
zakázky - vyplněné údaje v příloze číslo 3. této zadávací dokumentace,  

c) čestné prohlášení subdodavatele (příloha číslo 4. této zadávací dokumentace), 
d) návrh Rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, 
 popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka, (příloha číslo 5. této zadávací 
 dokumentace), 

ČLÁNEK 14. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
   

1. Cena za plnění bude zadavatelem uhrazena splatná ve splátkách po splnění jednotlivých částí předmětu plnění. 
2. Uchazeč vystaví účetní doklad na základě zadavatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. 
3. Podkladem k úhradě bude faktura obsahující všechny náležitosti daňového dokladu. 
4. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. 
5. Uchazeč respektuje splatnost faktur třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli s možnost 

jednostranného odložení splatnosti faktur zadavatelem až o devadesát (90) kalendářních dnů, s ohledem na 
financování veřejné zakázky ze státního rozpočtu. Takové období se nepovažuje za prodlení s úhradou sjednané 
ceny.  

ČLÁNEK 15. TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

1. Termín pro podání nabídek končí dnem 16. 02. 2022 ve 12:00 hodin.  
a) provozovatelem poštovních služeb na adresu zadavatele: Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 

40, 160 17 Praha 6 
b) osobně po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 do 13:30 na adresu 

zadavatele. 
2. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: 

a)  názvem zakázky „Servisní a technické zajištění a s tím související služby v místě konání závodů 
Českého poháru řízených Českou triatlonovou asociací“, 

b)  nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT“, 
c)  adresou uchazeče. 

3. Okamžikem podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli. 
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ČLÁNEK 16. OTEVÍRÁNÍ A POSOUZENÍ ÚDAJŮ A DOKLADŮ NABÍDEK  

 

1. Zadavatel jmenuje komisi pro otevírání nabídek, která musí mít minimálně tři členy 
2. Nabídky budou seřazeny podle pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu nabídek. 
3. Otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení proběhne dne: 21. 02. 2022 od 10:00 hodin na adrese zadavatele 

- České triatlonové asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6. 
4. Otevírání, nikoli však hodnocení nabídek se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána 

ve lhůtě pro podání nabídek.  

ČLÁNEK 17. DALŠÍ RELEVANTNÍ INFORMACE ZADAVATELE  

 

1. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo návrh rámcové smlouvy po vzájemné dohodě upřesnit v těch částech, které nevedou 

ke změně zadávacích podmínek soutěže. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávacího řízení do uzavření smlouvy a to i bez udání důvodu. 
4. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 
8. Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky ani jejich jednotlivé části. 

 
 
 
V Praze dne 31. ledna 2022     
        
Česká triatlonová asociace 
zastoupená: 
        
        v. r.  Mgr. Antonín Bauer, předseda Rady ČTA 
    

 
 
 
 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace: 
Příloha číslo 1. Krycí list nabídky 
Příloha číslo 2. Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
Příloha číslo 3.  Technická specifikaci veřejné zakázky a Položkový seznam technického zjištění veřejné zakázky  
Příloha číslo 4.  Čestné prohlášení subdodavatele o budoucí spolupráci 
Příloha číslo 5. Návrh Rámcové smlouvy 
 
 


