VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Tato výzva obsahuje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Název veřejné zakázky:
Interní číslo veřejné zakázky:

102_KV_Femtosekundový pulzní vláknový laser
19/9615/102

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: doc. Ing. Petr Tůma, CSc., ředitel CxI

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Vaškovská
tel.: +420 485 353 884; e-mail: zakazky@tul.cz
https://zakazky.tul.cz

Profil zadavatele:
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Preambule

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je souborem zadávacích
podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“
nebo „ZD“) účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“), vyjma formulářů
dle § 212 ZZVZ. Toto zadávací řízení je zadáváno podle § 3 písm. a) a § 53 ZZVZ.
Zadavatel současně upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Účastník se tak musí
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při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.
Zadavatel si je plně vědom, že za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.
Současně však v zájmu předejití následných požadavků vybraného dodavatele na nepřípustné
požadavky či změny smlouvy si zadavatel dovoluje požádat účastníka, aby poté, co si prostudují
zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace, vznášeli u zadavatele dotazy a připomínky ve vztahu k technické specifikaci a
zadávací dokumentaci.
V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí v těchto dokumentech, nechť své dotazy a
připomínky účastníci sdělí zadavateli i po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace. Tímto opatřením zadavatel sleduje možnost případné nesrovnalosti zjištěné v
zadávací dokumentaci ještě před uplynutím lhůty pro podání nabídek v souladu s dikcí § 6 ZZVZ
opravit, doplnit či jinak upravit, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
Účastníkům se proto v jejich vlastním zájmu doporučuje, aby při stanovení nabídkové ceny ve
vztahu k její úplnosti a následnému nepřekročení si prověřili, že jejich nabídková cena obsahuje
také všechny její nedílné součásti (např. doprava, instalace, zaškolení, uvedení do provozu,
technická dokumentace atd.)
Zadavatel upozorňuje, že zadavatel musí dle § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučit vybraného dodavatele,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá
vydány výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v
přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s
uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Výše uvedené neplatí pro
účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
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Předmět veřejné zakázky

Druh VZ podle předmětu:
Veřejná zakázka na dodávky.
Druh VZ podle předpokládané hodnoty: Podlimitní veřejná zakázka.
CPV kód:
38636000-2 Speciální optické nástroje
Zveřejnění ZD:

zadávací dokumentace a všechny její přílohy jsou zveřejněny v plném rozsahu
v elektronické podobě na profilu zadavatele https://zakazky.tul.cz a tím jsou
zpřístupněny neomezenému počtu dodavatelů. (Pro bezúplatné a neomezené
stažení dokumentů není třeba být registrován v el. nástroji zadavatele E-ZAK)

Předmět zakázky: Dodání femtosekundového pulzního vláknového laseru se skenovacím
systémem pro syntézu nanokoloidů dle specifikace uvedené níže.
Specifikace femtosekundového pulzního vláknového laseru se skenovacím systémem pro
syntézu nanokoloidů:
Vlnová délka: 1030 nm
Trvání impulzu: maximálně 400 fs
Energie impulzu: minimálně 50 µJ
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Opakovací rychlost: minimálně 100 kHz
Kvalita paprsku (M²): pod 1,3
Střední výstupní výkon: minimálně 5 W
Doba zahřívání: maximálně 45 min
Polarizace: Lineární, >100:1
Komunikace s externími rozhraními: komunikace přes USB, RS 232, ETHERNET, LAN, MODEM
a VGA minimálně.
Software: zahrnut
Elektronické řízení přístroje: zahrnuto
Maximální rozměry laserové hlavy: 570 mm x 360 mm x 180 mm
Maximální rozměry napájecího přístroje: 630 mm x 485 mm x 180 mm
Provozní napětí: 24 V
Specifikace laserového skeneru:
Clona: minimálně 14 mm
Rychlost značení: minimálně 2 m/s
Úhel skenování: maximálně ± 0,35 rad
Maximální hmotnost: 4 kg
Vysoká kvalita zápisu: minimálně 480 cps
Doba odezvy kroku v 10% plném rozsahu: minimálně 3,0 ms
Zdroj napájení: zahrnut
Software pro ovládání skeneru: zahrnut
Elektronické řízení přístroje: zahrnuto
Objektiv F-Theta pro skenování: zahrnut
Průměr paprsku v ohnisku (místě maximální fokusace): maximálně 34 μm
Velikost pole: minimálně 60 mm x 60 mm
Optomechanické vybavení použitelné k optimalizování syntézy nanomateriálů pomocí
techniky známé jako laserová syntéza koloidů (Laser Synthesis of colloids - LSC):
Ochranné brýle: 2 ks
Optický stůl: 1 ks
Minimální rozměry optického stolu: 1800 mm x 900 mm x 200 mm, M6 závity
Ocelový rám s pneumatickými izolátory: výška 700 mm
Ochrana do laserové laboratoře: Ochranné lamelové závěsy (2.5 m vysoké)
Ocelový rám pro závěsy: součástí dodávky
Optický kryt: součástí dodávky
Breadboard: 600 mm x 900 mm x 12.7 mm, M6 závity
Ocelový rám pro breadbord: součástí dodávky
Záruka: min. 12 měsíců
Dále je požadováno: Instalaci zařízení, zaškolení obsluhy (2 osoby), uvedení do provozu,
prověření bezchybné funkčnosti zařízení, dopravu do sídla kupujícího až na místo instalace,
přepravné při vrácení prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, technickou
dokumentaci, prohlášení o shodě nebo prohlášení o začlenění, uživatelskou příručku v češtině nebo
angličtině, záruční servis.
Odůvodnění: Požadované vybavení zvýší možnosti CxI směrem k rozvoji ekologicky šetrné
syntézy komplexních nanokompozitů, které budou použity v reálných aplikacích, jako je katalýza,
biologické značení buněk, potlačení růstu bakterií a vývoj inteligentních tekutin. Hlavním
přístupem syntézy, který bude využíván za použití požadovaného vybavení, je laserová syntéza
koloidů (LSC), univerzální a vysoce reprodukovatelná technika, která umožňuje syntézu
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komplexních nanostruktur z téměř jakéhokoliv druhu pevného materiálu. Ultra-rychlý laserový
zdroj, který je schopen dodávat špičkové intenzity nad 1013 W/cm2 v kratších časech, než je obvyklá
relaxační doba elektronu (10-12 s), se používá k ozařování pevného cíle, který je ponořen do
kapaliny. Extrakce laserové hmoty vede k účinnému oddělení malých částic od materiálu, což
způsobuje syntézu koloidů obsahujících požadované nanostruktury. CxI je dobře vybaveno pro
analýzu komplexních nanostruktur a jejich využití ve výše uvedených aplikacích. Žádný
femtosekundový pulzní laserový zdroj s připojeným laserovým skenovacím systémem však v
instituci stále není k dispozici, aby mohl soutěžit v oblasti vědy a rozvoje s institucemi, které tuto
techniku aktivně využívají. Vzhledem k tomu, že technika je zcela nová a v posledních letech
přinesla mnoho pozornosti, výsledky získané z výzkumné činnosti využívající zařízení umožní
zlepšit publikační činnost CxI a TUL v recenzovaných vědeckých časopisech z kvartilu Q1 a šanci
soutěžit o národní a mezinárodní projekty v rámci základního a aplikovaného výzkumu. Dále bude
zařízení sloužit k vyškolení nových vědců, čímž se rozšíří jejich profesní perspektivy a kompetence.
Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických podmínek nebylo
dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě oprávněn navrhnout jiné,
technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Maximálně přípustná nabídková cena: 2 900 000,- Kč bez DPH.
Nabídka, která překročí maximálně přípustnou nabídkovou cenu u předmětu VZ, nesplní zadávací
podmínky zadavatele a účastník tak bude v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučen.
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Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 16. 07. 2019 do 09:00 hodin.
Místo pro podání nabídek:
Elektronické nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové
adrese https://zakazky.tul.cz/.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.
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Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník veřejné zakázky je povinen v návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu v Kč ve struktuře:
- cena bez DPH, DPH, cena s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako
cena maximální a nepřekročitelná.
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V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v nabídce a nabídkovou cenou
uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu
smlouvy.
Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky.
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Požadavky na prokázání kvalifikace

V souladu se ZZVZ zadavatel stanovuje následující požadavky na kvalifikaci, jejichž splněním se
rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,
b) prokázání profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.
Splnění základní a profesní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení (viz
příloha č. 1 ZD). Účastník předloží do nabídky toto čestné prohlášení v prosté kopii nebo v
elektronickém originálu.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení od účastníka vyžádat předložení elektronických
originálů nebo autorizovaných konverzí listinných dokumentů prokazujících jeho kvalifikaci.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel dle § 122 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele vyžádá
předložení elektronického originálu čestného prohlášení nebo autorizované konverze čestného
prohlášení v listinné podobě, pokud již nebylo v zadávacím řízení předloženo.
A. Základní způsobilost
1. Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
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B. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice výpisem z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Společná ustanovení pro kvalifikaci
Čestné prohlášení (viz příloha č. 1 ZD), musí být podepsáno statutárním orgánem účastníka,
v případě podpisu jinou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby
k příslušnému právnímu jednání, kterým účastník prokazuje splnění kvalifikace. Toto čestné
prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
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. Doklad se
předkládá s překladem do českého jazyka. 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. Toto čestné prohlášení
musí deklarovat neexistenci požadovaného dokladu dle příslušné legislativy a vlastní prohlášení o
splnění požadavků, které by jinak byly prokazovány příslušným dokladem (např. čestné prohlášení
o neexistenci rejstříku trestů a o tom, že dodavatel nebyl trestán).
V případě společné účasti účastníků prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje) každý účastník samostatně, tj. do nabídky musí být
vloženo čestné prohlášení (prostá kopie nebo elektronický originál) za každého účastníka.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka, je účastník 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; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. 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
hodnocení nabídek.
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Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v českém jazyce, případný popis technických parametrů je přípustný v
angličtině.
(Uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky nad rámec požadavků
zadavatele - např. dodatečné propagační materiály.)
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídky je možno podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Při elektronickém podání je nutno dodržet pravidla stanovená v § 211 ZZVZ. Účastník veřejné
zakázky v nabídce uvede jméno a kontaktní údaje (včetně e-mailu) na osobu odpovědnou za
zpracování nabídky a na osobu oprávněnou jednat o nabídce.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto
jednotném členění:
1. Čestné prohlášení účastníka (viz příloha č. 1), případně doklady prokazující splnění
kvalifikace,
2. Textová část nabídky (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje důležité pro
posouzení),
3. Závazný návrh smlouvy (viz příloha č. 2),
4. Případné další dokumenty.
Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka, 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.

8

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění zakázky: maximálně do 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy
Místo plnění zakázky:

Technická univerzita v Liberci, CxI
Bendlova 1407/9, 461 17 Liberec

9

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD).
Návrh smlouvy:
Účastník vyplní textová pole určená k vyplnění a vyplněný návrh smlouvy přiloží k nabídce.
Účastník není oprávněn se od návrhu smlouvy odchýlit v neprospěch zadavatele.

10 Technické podmínky
Technickými podmínkami se rozumí požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Tyto
technické podmínky jsou uvedeny přímo ve specifikaci předmětu veřejné zakázky.

11 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč (bez DPH).
Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč (bez DPH).
V případě, že se při hodnocení nabídek umístí v pořadí dva či více účastníků na stejném místě, bude
pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných účastníků. Účastníci
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budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se
omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

12 Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být doručena buď
elektronickou poštou na e-mailovou adresu zakazky@tul.cz , nebo prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 54 ZZVZ.
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ poskytnout vysvětlení zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti.

13 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
 Pokud je vyžadováno předložení elektronického originálu dokumentu, který má vybraný
dodavatel pouze v listinné podobě, je nutno provézt autorizovanou konverzi tohoto dokumentu.
(Autorizovaná konverze – úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu
obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto
dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Více informací lze nalézt na
http://www.czechpoint.cz/ )
 Kupní smlouva bude objednatelem uveřejněna, dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně
souhlasí.
 Smlouva uzavíraná v rámci této zakázky nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru
dodavatele/ oznámení o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele.
 Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených
v § 127 ZZVZ.
 Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 Zadavatel upozorňuje, že dle § 122 odst. 5 ZZVZ je účastník povinen (pokud je právnickou
osobou a pokud nelze zjistit údaje o skutečném majiteli z Evidence údajů o skutečných
majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ) před uzavřením smlouvy jako podmínku pro uzavření
smlouvy předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 4
odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.),
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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 Zadavatel může provést v souladu se ZZVZ posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.

Přílohy zadávací dokumentace:
příloha č. 1 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

V Liberci dne 27. 06. 2019
Za zadavatele: Ing. Kateřina Vaškovská
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