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 (dále jen „ZZVZ“). Tato výzva obsahuje zadávací dokumentaci
veřejné zakázky.
Název veřejné zakázky: 131_Lo_Rozšíření virtualizační platformy TUL
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19/9615/131
Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
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Zastoupena: Ing. Vladimír Stach, kvestor
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Jitka Loudová; tel.: +420 485 353 077; e-mail: zakazky@tul.cz
https://zakazky.tul.cz
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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. Tato veřejná zakázka je zadávána 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
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 účastníky, 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.
CPV kód:
48822000-6 Počítačové servery
32422000-7 Síťové komponenty
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: Doplnění serverů do stávajících šasí a povýšení virtualizační platformy:
• 6 ks server typ 1
• 4 ks řídící prvek typ 1
• 2 ks přepínač typ 1
Všechna zařízení budou dodána včetně licencí pro software používaný pro konfiguraci, správu,
monitoring a inventarizaci aktivních prvků.
Další bližší specifikace viz příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění. Uchazeč tuto přílohu č. 3
vyplní. Zakázka je určena pro budovy IC a H TUL.

1. Další požadavky:
• Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní verze operačního
software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a
fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových
softwarových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem,
který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se
dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek
stanovených výrobcem zařízení.
• Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak,
aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit,
bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízeni. Zároveň je Uchazeč povinen
zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce
v rámci své podpory poskytuje.
• Uchazeč je povinen zajistit dostupnost originálních náhradních dílů od výrobce a dostupnost
vlastní podpory pro dodané řešení.
• Záruční lhůtu, podporu a dostupnost náhradních dílů požaduje Zadavatel po dobu
minimálně 5 let.
• U serverů, řídících prvků a přepínačů požadujeme výměnu do dvou pracovních dnů.
• Uchazeč je povinen na vlastní náklady zajistit plnou kompatibilitu nabízených a
dodávaných prvků se stávajícím prostředím počítačové sítě Zadavatele (na úrovni
managementu, správy, monitoringu, interoperability se stávajícími síťovými zařízeními a
používanými komunikačními protokoly).
• Uchazeč je povinen po podpisu smlouvy doložit verifikaci navrženého technického řešení
výrobcem zařízeni, pokud o tuto Zadavatel požádá.
• Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení
dodávaného hardware (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a
Zadavatele jako koncového zákazníka, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje
originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat
případné závady na technickou podporu výrobce.
• Uchazeč je povinen zajistit implementační podporu (zahrnutou v ceně dodávky) ze strany
výrobce zařízení, pokud o ni Zadavatel požádá, tj. pomoc s konfigurací, nasazením apod.
• Uchazeč dokládá po podpisu smlouvy i skutečnost, že je oprávněným (např.
autorizovaným, certifikovaným apod.) partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených
Zařízení v České republice.
2. Popis prostředí virtualizační platformy TUL.
Virtualizační platforma TUL umožňuje jednotlivým organizačním složkám univerzity
provozování virtuálních počítačů.
Základ tvoří dvě geograficky oddělené lokality propojené vyhrazenými optickými vlákny.
Prvky provozní lokality tvoří serverové šasi Cisco UCS 5108 osazené 6 servery Cisco UCS
B200 M3. Každý server je vybaven dvěma procesory Intel Xeon E5-2650, pamětí 256 GB
DDR3-1600MHz-RDIMM a modulární LOM kartou Cisco UCS Virtual Interface Card 1240 se
čtyřmi desetigigabitovými porty. Konektivitu mezi servery a šasi zajišťují 2 moduly Cisco UCS
2208XP, každý s 32 porty desetigigabitového Ethernetu. Oba moduly zároveň disponují 8 porty
desetigigabitového Ethernetu (SPF+) pro vnější konektivitu šasi. Tyto porty jsou propojeny
kabely Twinax se dvěma řídícími prvky Cisco UCS 6248 Fabric Interconnect, které kromě
síťového připojení zajišťují i management šasi a všech připojených UCS serverů. Internetová

konektivita je řešena dvěma přepínači Cisco Nexus 5548 UP zapojenými do páteřní sítě
univerzity. Veškeré propojení jednotlivých prvků je plně redundantní, aby případný výpadek
některé zařízení nebo trasy neohrozil provoz lokality.
Záložní lokalita obsahuje stejné prvky jako provozní lokalita s následujícími rozdíly:
Šasi je osazeno 4 servery, servery mají 96 GB DDR3-1600MHz-RDIMM. Internetová
konektivita je zajištěna jedním přepínačem Cisco Nexus 5548 UP.
Datové úložiště je řešeno dvěma hybridními diskovými poli Dell EMC SC5020, která jsou
připojena rychlostí 4x 10Gbps a s virtualizační platformou komunikují na úrovni protokolu
iSCSI.
Management virtualizační platformy na úrovni UCS zařízení je zajištěn integrovaným
softwarem „Cisco UCS Manager“. Ten je schopen automaticky detekovat, zprovozňovat a
inventarizovat jednotlivé komponenty platformy a umožňuje jejich jednotnou správu.
Na úrovni virtuálních počítačů je použit hypervisor produkt „Vmware vSphere 6.5“. K
monitorování a centrální správě jednotlivých ESXi serverů je použit software „VMware
vCenter“.
Odůvodnění: Všechny poptávané servery, řídící a síťové prvky musí být z důvodů ochrany
stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz virtualizační
platformy TUL kompatibilní se všemi již používanými komunikačními protokoly a systémy správy
sítě TUL (viz. Popis prostředí virtualizační platformy TUL).
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

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebude v rámci této veřejné zakázky uveřejněna.
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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.
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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Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 02.09. 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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Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění zakázky: do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy
Místo plnění zakázky:

7

TUL, budova H, Voroněžská 1329/13, Liberec 461 17
TUL, budova IC, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

V souladu se ZZVZ zadavatel stanovuje následující požadavky na kvalifikaci, jejich splněním se
rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti,
b) prokázání profesní způsobilosti.
Zadavatel stanovuje, že splnění základní a profesní způsobilosti prokáže účastník předložením
čestného prohlášení (viz příloha č. 1 ZD). Účastník předloží do nabídky čestné prohlášení v
prosté kopii nebo v elektronickém originálu.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel dle § 122 odst. 3 ZZVZ od vybraného dodavatele vyžádá
předložení originálu čestného prohlášení nebo jeho ověřené kopie v elektronické formě, pokud
již nebyl v zadávacím řízení předložen.
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.
B. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal 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.
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.
Doklad prokazující základní a profesní způsobilost – čestné prohlášení (příloha č. 1 ZD) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
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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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta není stanovena.
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Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v českém jazyce, případný popis technických parametrů je přípustný
v anglickém jazyce. (Uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky
nad rámec požadavků zadavatele - např. dodatečné propagační materiály.)
Nabídky je možno podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, 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.
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto
jednotném členění:
1. Čestné prohlášení účastníka o splnění základní a profesní způsobilosti (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. Vyplněná příloha č. 3 ZD,
5. 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.

10 Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11 Jazyk nabídky
Nabídka musí být podána v českém jazyce, popis technických parametrů je přípustný v anglickém
jazyce. Uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky nad rámec
požadavků zadavatele (např. dodatečné propagační materiály).

12 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.

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

14 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
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.

15 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.

16 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/ )
• Smlouva o dílo 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
• 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.
• Zadavatel může provést v souladu se ZZVZ posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.
příloha č. 1 - Čestné prohlášení
příloha č. 2 - Návrh Smlouvy
příloha č. 3 - Specifikace předmětu plnění
V Liberci dne 15. 8. 2019
Za zadavatele: Jitka Loudová

