
 

 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
 

1. Název veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky Realizace marketingové kampaně na 
propagaci Národního elektronického nástroje 
NEN 

Evidenční číslo VZ  N006/18/V00002108 

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu 

 

2. Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: Odbor elektronizace veřejných zakázek, 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Sídlo (doručovací adresa): Staroměstské náměstí 6, Praha 1 

IČ: 66002222 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru 
elektronizace veřejných zakázek 

Telefon, e-mail: +420 231 154 042; 
stanislav.bogdanov@mmr.cz 

Pozn.: veřejná zakázka bude zadávána samostatně postupem podle § 18 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako jedna část nadlimitní veřejné zakázky Nákup 

mediálního prostoru pro kampaň IROP 

3. Hodnota veřejné zakázky 
 

Hodnota veřejné zakázky: 1 950 000,- Kč bez DPH 

 

Vzhledem k tomu, že cena plnění veřejné zakázky je do 2 mil. Kč bez DPH, jedná se veřejnou 

zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

Zadavatel zakázky je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se sídlem v České republice. 

 

Zadavatel stanovil pevnou cenu za realizaci plnění veřejné zakázky na 1 950 000 Kč bez 

DPH Zadavatel stanovuje, že maximální celková výše nabídkové ceny za realizaci veřejné 

zakázky v žádném případě nepřesáhne částku 1 950 000 Kč bez DPH. Nabídka s vyšší 

nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. 
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4. Vymezení cílů veřejné zakázky 
 

4.1 Cíle kampaně 

Hlavním komunikačním cílem kampaně je  

a) Pro subjekty v pozici zadavatele dle zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek 

– posílení vědomí o možnosti využívat NEN pro zadávání veřejných zakázek, informace 

o povinném využívání NEN pro vybrané zadavatele od 1. 7. 2018 (ústřední orgány státní 

správy a jejich podřízené organizace). 

b) Pro subjekty v pozici dodavatele při zadávání veřejných zakázek – posílení vědomí o 

možnosti využívat NEN pro informace o veřejných zakázkách a komunikaci se 

zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

 

Hlavním marketingovým cílem kampaně je efektivní oslovení cílové skupiny vedoucí ke 

konkrétní akci, tedy příslušných pracovníků zadavatelů veřejných zakázek a dodavatelů těchto 

zakázek. 

 

4.2 Cílové skupiny kampaně 

 

Za hlavní cílové skupiny kampaně z pohledu dodavatelů jsou považovány: 

a) nákupčí, žena 25-35 let 

b) marketéři a produkční, muži 35-50 let 

c) top-manažeři středních a větších firem, unisex 40-65 let 

 

Výstupem komunikace bude podpořit dodavatele k aktivnímu využívání NEN pro vyhledávání 

informací o veřejných zakázkách a využívání NEN pro komunikaci se zadavatelem (podávání 

nabídek, žádostí o účast atd.) 

 

Za hlavní cílové skupiny kampaně z pohledu zadavatelů jsou považovány: 

a) pracovníci veřejné správy mající v gesci zadávání veřejných zakázek, unisex 30-65 let 

 

Výstupem komunikace bude podpořit vědomí o existenci NEN, možnosti využívání NEN pro 

zadávání veřejných zakázek a plánované povinnosti využívání NEN od 1. 7. 2018 pro ústřední 

orgány státní správy a jejich podřízené organizace. 

 

5. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace marketingové kampaně na 

propagaci Národního elektronického nástroje NEN. 

 

V rámci plnění této veřejné zakázky vítězný dodavatel zajistí realizaci kampaně, tj:  

1. vytvoření, technickou přípravu i výrobu reklamních formátů  



 

 

2. nákup mediálního prostoru a realizace dalších reklamních či PR aktivit v souladu 

s předloženým media mixem a mediálním plánem 

3. komplexní správu kampaně, průběžnou kontrolu průběhu kampaně a finální vyhodnocení 

výkonu a efektivity kampaně.  

 

Strategie kampaně bude předložena, v souladu s odstavcem 9.3 jako součást nabídky. 

 

5.1 Vytvoření a technická příprava reklam 

Uchazeč v rámci plnění zajistí vytvoření kreativních návrhů (vycházejících z předlohy uveřejněné 

na nenkomfortne.cz) a jejich konkrétní grafické zpracování do podoby vizuálů dle potřeb printů, 

webů, případně TV.  

 

5.2  Nákup mediálního prostoru a realizace dalších reklamních či PR aktivit v souladu 

s předloženým media mixem 

Součástí plnění této zakázky je také rozložení prostředků mezi jednotlivá média tak, aby byly 

naplněny cíle zadavatele a realizace dalších reklamních či PR aktivit v souladu s předloženým 

media mixem a media plánem. 

 

Uchazeč v rámci nabídky předloží media mix, v kterém uvede minimálně: 

- Název média k umístění reklamy 

- Datum, umístění, velikost (formát) reklamy, četnost (vše pokud je relevantní) 

- Celkový zásah kampaně vyjádřený počtem kliků, zobrazením u konkrétního 

poskytovatele, vč. toho nakolik odpovídá zacílení jednotlivých médií na stěžejní cílové 

skupiny (GRP, TRP, afinita) 

Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem tento předloží Media plán v souladu s článkem II a 

III Přílohy č. 1 Výzvy (tj. Smlouvy o poskytnutí služeb). 

 

Minimální media mix požadovaný zadavatelem:  

 

Hlavní celostátní deníky s důrazem na všeobecné a ekonomické zpravodajství:  

Deník, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo 

 

Hlavní celostátní zpravodajské weby:  

aktualne.cz, idnes.cz, ihned.cz, lidovky.cz, novinky.cz, ihned.cz  

 

Odborné tiskoviny a weby: 

Tiskoviny a weby zaměřené na problematiku ekonomiky a veřejných zakázek (v rozsahu max. do 

15 % plnění zakázky) – Veřejné zakázky v praxi, Veřejné zakázky, Ekonom, Euro, Lupa. 

 

Uchazeč může doplnit tento media mix dalšími tituly, musí jít ale o tituly mainstreamového 

seriózního zaměření. Zadavatel očekává, že díky efektivnímu rozložení kampaně dokáže 

uchazeč navrhnout kampaň takovými parametry, které při její realizaci budou dále optimalizovány 

jak do kvality, tak i ceny. Cílem je zajistit flexibilní čerpání svěřeného rozpočtu s ohledem na 

maximální efektivitu jednotlivých kanálů. 



 

 

 

5.3  Komplexní správa kampaně, průběžnou kontrolu průběhu kampaně a finální 

vyhodnocení výkonu a efektivity kampaně 

Součástí plnění této zakázky je kontinuální monitoring, správa a optimalizace kampaně. Kampaň 

na webech bude doložena pravidelnými měsíčními reporty obsahující zásahy (počet, kliků, 

zhlédnutí, zobrazení atd.). 

 

 

6. Harmonogram plnění marketingové kampaně 
 

Plnění veřejné zakázky započne bezprostředně po podpisu smlouvy a jejím uveřejnění v registru 

smluv. Plnění bude probíhat v plné součinnosti se zadavatelem. 

 

Začátek plnění: po podpisu smlouvy 

Délka kampaně: 3 měsíce 

Předpokládané období kampaně: květen – červenec 2018 

Dokončení plnění: do 30. září 2018 

 

7. Průběžné zprávy, závěrečné zprávy 
 

Vítězný uchazeč je povinen předkládat zadavateli: 

a) Pravidelné průběžné měsíční zprávy monitoringu a vyhodnocování průběhu plnění 

zakázky.  

b) Závěrečnou zprávu, která bude předána nejpozději 20 pracovních dnů od ukončení 

kampaně. 

 

Všechny uvedené zprávy budou předány v elektronické podobě (doporučujeme formáty *.doc, 

*.ppt nebo *.pdf), závěrečná zpráva navíc i v tištěné podobě. Zadavatel má právo si také vyžádat 

vypracování mimořádné zprávy, pokud to bude situace vyžadovat. Zprávy budou předkládány 

v českém jazyce.  

 

8. Obchodní podmínky zadavatele 
 

Obchodní podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy na plnění zakázky, 
který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vzor 
smlouvy.   

 

Vzor smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude 
doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče. 

 



 

 

9. Požadavky na zpracování obsahu nabídky 
 

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 

 

9.1 Způsob, doba a místo podání nabídek 

 

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku ve lhůtě 17.4.2018 10:00 Nabídky se podávají 

písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím Národního 

elektronického nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz/.   

 

Nabídky v listinné podobě musí být doručené v řádně uzavřené obálce na adresu (podatelnu) 

Zadavatele: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných 

zakázek a koncesí, Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15.  

 

Nabídky podané v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) 

na adrese https://nen.nipez.cz/, dle tam uvedených podmínek a pokynů. 

 

9.2 Formální požadavky na zpracování nabídky v listinné podobě 

 

Nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem, adresou a IČ uchazeče a 

sdělením: 

 

NEOTVÍRAT – VZMR 
Realizace marketingové kampaně na propagaci Národního elektronického nástroje NEN 

 

Nabídka bude vyhotovena v 1 listinném originále, v 1 listinné kopii a v 1 elektronické kopii na CD 

nebo DVD (v obecně čitelném formátu, nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání), 

označeném „Elektronická kopie nabídky + název Dodavatele“. Originál nabídky by měl být na 

titulní straně označen jako „Originál“. 

 

Nabídka včetně případných příloh by měla být svázána do jednoho svazku.  

 

Nabídka včetně případných příloh by měla být opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti 

poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich 

neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků např. 

použití provázku a přelepek opatřených podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele.  

 

Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí 

obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Všechny listy nabídky by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

Výjimka z povinnosti očíslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené 

kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný celek, 

který má již listy očíslované, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. 

 

 

 

https://nen.nipez.cz/


 

 

9.3 Požadavky na členění nabídky 

 

Nabídka dodavatele by měla být strukturována následujícím způsobem: 

 

1. vyplněný krycí list nabídky dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace 

 

2. doklady prokazující splnění základní způsobilosti 

 

3. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti 

 
4. podklady pro hodnocení nabídky – viz kapitola 11, tj: 

 

a. Koncept strategie kampaně – pro potřeby hodnocení uchazeč představí koncept 

strategie celé kampaně – max. na 5x A4. V něm stručně shrne a okomentuje 

celkový strategický plán a nastavení kampaně – tedy jak fungují jednotlivé složky 

kampaně a jaká média jsou v kampani považována za stěžejní vůči cílovým 

skupinám. 

b. Media mix – uchazeč předloží detaily k jednotlivým využitým nástrojům uvedených 

v media mixu - tj. minimálně informace o: 

i. Název média k umístění reklamy 

ii. Datum, umístění, velikost (formát) reklamy, četnost (vše pokud je 

relevantní) 

iii. Celkový zásah kampaně vyjádřený počtem kliků, zobrazením u 

konkrétního poskytovatele, vč. toho nakolik odpovídá zacílení 

jednotlivých médií na stěžejní cílové skupiny (GRP, TRP, afinita) 

 
5. podepsaný a na označených místech dodavatelem vyplněný návrh smlouvy na veřejnou 

zakázku dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace 

 

Uchazeč doručí nabídku na plnění zakázky zadavateli jedenkrát v tištěné podobě (z toho 1x 

originál) a jednou v elektronické verzi (doporučujeme formáty *.doc, *.ppt nebo *.pdf) na jednom 

vhodném datovém nosiči (CD, DVD, USB), a to nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek. 

V případě podání nabídky elektronicky prostřednictvím NEN postačí podání nabídky 1x. 

 

Zadavatel stanovil pevnou cenu za realizaci plnění veřejné zakázky na 1 950 000 Kč bez 

DPH. Maximální výše ceny je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty 

veškeré náklady uchazeče, spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. 

 

10. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 

Zadavatel požaduje po účastnících prokázání splnění: 

 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a 

b) profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. 



 

 

 

10.1 Způsob prokazování splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů 

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel oprávněn předložit v prosté kopii. Zadavatel 

má právo požadovat po dodavateli předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými 

dodavatel splnění kvalifikace prokázal.  

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního 
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.   

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

 
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 

ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 

přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

 

10.2 Základní způsobilost 

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal, že 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

a) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

d) není v likvidaci, nebylo proti 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. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. 
a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené 
v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením: 

 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b), 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b), 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d), 



 

 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e). 

 

Zadavatel dodavateli doporučuje použít k prokázání těch podmínek základní způsobilosti 

dodavatele, které lze prokázat čestným prohlášením, vzorový formulář dle přílohy č. 2 této 

zadávací dokumentace. 

 

10.3 Profesní způsobilost 

 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje.  
 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní 

předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 

 

11. Způsob hodnocení nabídek 
 

Zadavatel stanovil pevnou cenu za realizaci plnění veřejné zakázky na 1 950 000 Kč bez 

DPH. Hodnocen bude koncept strategie kampaně zahrnující kreativu a kvalita nastavení 

kampaně. Vzhledem ke skutečnosti, že toto dílčí hodnotící kritérium nelze vyjádřit číselně, sestaví 

hodnotící komise u tohoto kritéria pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné.  

 

Lépe bude hodnocena nabídka, která díky konceptu zahrnující kreativní návrh a nastavením PR 

a reklamní kampaně bude mít vyšší zásah na cílové skupiny požadované Zadavatelem.  

 

Podklady pro hodnocení: 

a) Koncept strategie kampaně – pro potřeby hodnocení uchazeč představí koncept strategie 

celé kampaně – max. na 5x A4. V něm stručně shrne a okomentuje celkový strategický 

plán a nastavení kampaně – tedy jak fungují jednotlivé složky kampaně a jaká média jsou 

v kampani považována za stěžejní vůči cílovým skupinám. 

 

b) Media mix – uchazeč předloží detaily k jednotlivým využitým nástrojům uvedených 

v media mixu – tj. minimálně informace o.  

a. Název média k umístění reklamy 

b. Datum, umístění, velikost (formát) reklamy, četnost (vše pokud je relevantní) 

c. Celkový zásah kampaně vyjádřený počtem kliků, zobrazením u konkrétního 

poskytovatele, vč. toho nakolik odpovídá zacílení jednotlivých médií na stěžejní 

cílové skupiny (GRP, TRP, afinita) 

 

 



 

 

12. Další podmínky a práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) na zrušení řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu až do uzavření Smlouvy, a to i 
bez uvedení důvodu, 

b) dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky, 

c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce, 

d) umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek stáhnutí podané nabídky, 

e) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky, 

f) požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav 
ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce, 
přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu 
s podmínkami stanovenými v této výzvě. 

 



 

 

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy 



 

 

Příloha č. 2: Vzor formuláře k prokázání splnění některých podmínek základní 

způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 

 

Návětí pro statutární orgán právnické osoby1: Účastník [obchodní firma nebo název; sídlo] 

jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že  

 

Návětí pro zástupce právnické osoby: Účastník [obchodní firma nebo název; sídlo] zastoupený 

[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že  

                  

Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání], čestně prohlašuji, že jsem 

účastník, který  

 

Návětí pro zástupce fyzické osoby: Účastník [jméno, příjmení, místo podnikání] zastoupený 

[jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že 

 

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP“ splňuje níže 

uvedené podmínky základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a jako účastník  

 

a) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek na spotřební dani, 

 

a) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 

c) není v likvidaci, nebylo proti 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.2 

 

 

 

V [místo podpisu], dne [datum] 

_________________________ 

[Vlastnoruční podpis osoby nebo osob oprávněných] 

[obchodní firma / jméno a příjmení účastníka 

[jméno a příjmení osoby oprávněné (osob oprávněných) jednat jménem účastníka] 

 

 

 

 

 

                                                           

1 
 � Účastník nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba 

aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby. 
2 
 � Čestným prohlášením prokazuje dodavatel, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která se nezapisuje 

do obchodního rejstříku. 



 

 

Příloha č. 3:  Krycí list nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1. Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Název : Realizace marketingové kampaně na propagaci 

Národního elektronického nástroje NEN 

2. Základní identifikační údaje o účastníkovi 

Název: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Sídlo/ místo podnikání:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

E-mail (pro komunikaci v průběhu 

procesu zadávání veřejné zakázky): 

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Kontaktní osoba: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Tel./fax: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

E-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

3.  Osoba oprávněná za účastníka jednat 
Titul, jméno, příjmení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Funkce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 


