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Výzva k podání nabídky 
Výběrové řízení v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Vnitřní směrnicí č.1/2017 obce Řisuty 

Název zadavatele: Obec Řisuty 

Sídlo zadavatele:  Řisuty č.p. 84, 273 78 Řisuty  

IČ zadavatele: 00234851 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Jitka Ryšavá, starostka obce, 
 +420 724 300 917, ourisuty@cmail.cz 

Osoba pověřená činnostmi 
zadavatele/kontaktní osoba: 

 PhDr. Jana Staňková, +420 465 524 782, 603 569 884, 
jana.stankova@jastaconsulting.cz  

Název zakázky: Protipovodňová opatření obce Řisuty 

Druh a předmět zakázky:  

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 
 
Předmětem je realizace protipovodňových opatření – 
vybudování varovného informačního systému ochrany 
před povodněmi v obci Řisuty.  

Datum vyhlášení zakázky:  11. února 2022 

Lhůta pro podání nabídky:  23. února  2022 do 11.45 hodin 

Datum, čas a místo konání 
otevírání obálek 

 23. února 2022 v 11.45 hodin 
 v budově Obecního úřadu Řisuty, Řisuty č.p. 84, 273 78 
Řisuty 

Způsob podání nabídek: 
Poštou nebo osobní doručení na adresu sídla zadavatele: 
Obecní úřad Řisuty, Řisuty č.p. 84, 273 78 Řisuty  

Požadavky na prokázání kvalifikace 
dodavatele: 

1. Základní způsobilost (čestné prohlášení) 
2. Profesní způsobilost (výpis z OR, doklad o oprávnění 

k podnikání) 
3. Technická kvalifikace (seznam významných dodávek,  

popis technologických částí, doklady prokazujících shodu) 
Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.  
 

Místo dodání / převzetí plnění Místem plnění je obec Řisuty, okres Kladno. 

Hodnotící kritéria:  Nejnižší nabídková cena. 

Jazyk pro předkládání nabídek  Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
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Příloha „Výzvy k podání nabídky“ ze dne 11. února 2022 

Zadávací dokumentace 
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  

Protipovodňová opatření obce Řisuty  

Zadavatel:    Obec Řisuty 
 

1.  Základní ustanovení  
 

1) Výběrové řízení je vypsáno v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) a 
Vnitřní směrnicí pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2017 obce 
Řisuty. Zohlednění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 zákona je popsáno v příloze č. 7 zadávací dokumentace. 

2) Pro uskutečnění dodávek se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními občanského zákoníku 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a těmito zadávacími podmínkami. 

3) Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.   

4) Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 z Fondu soudržnosti v rámci projektové žádosti Protipovodňová opatření obce Řisuty, 
reg. číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014596. V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora 
v rámci OPŽP, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení, případně odstoupit od 
smlouvy. 

5) Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách obce 
https://risuty.cz za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem účastníků. 

6) Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po zahájení výběrového řízení, tj. odesláním 
výzvy k podání nabídek. Datum ukončení lhůty pro podání nabídek je 23.2. 2022 v 11.45 hodin. 
Otevírání nabídek se uskuteční dne 23.2. 2022 v 11.45 hodin v sídle zadavatele. 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:  Obec Řisuty 
Sídlo zadavatele:   Řisuty č.p. 84, 273 78 Řisuty 

IČ zadavatele:          00234851      

Datová schránka:   cq2a89p 
Jméno statutárního zástupce zadavatele: Jitka Ryšavá, starostka obce  
Osoba oprávněná jednat:  Jitka Ryšavá, starostka obce  
E-mail:     ourisuty@cmail.cz 
Telefon:    +420 724 300 917 

Zastoupení zadavatele 

Zadavatel se rozhodl ve smyslu § 43 zákona nechat smluvně zastoupit při provádění úkonů podle 
tohoto zákona souvisejících s výběrovým řízením osobou níže uvedeného zástupce. Zástupce 
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předložil písemné čestné prohlášení, že není ve střetu zájmů, nemá zájem získat osobní výhodu nebo 
snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Zástupce zastupuje zadavatele při provádění úkonů 
souvisejících s výběrovým řízením vyjma výběru dodavatele, vyloučení účastníka nebo rozhodnutí o 
námitkách. Zástupce vypracoval kompletní zadávací dokumentaci. 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:   Mgr. Ondřej Staněk 
IČO:      05579058 
Sídlo a adresa:     Knapovec 176, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:   PhDr. Jana Staňková 
Tel.:       +420 465 524 782, 603 569 884 
E-mail:      jana.stankova@jastaconsulting.cz 

 

2. Vymezení předmětu zakázky 
 

1) Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření – vybudování varovného 
informačního systému ochrany před povodněmi pro obec Řisuty (dále jen „dílo“). V rámci realizace 
bude vybudována síť digitálního bezdrátového varovného informačního systému, bude 
instalováno řídící pracoviště, antény, bezdrátové hlásiče a software. Účelem díla je zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.  

2) Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v technické dokumentaci 
Varovný informační systém obce Řisuty (příloha č. 4), technické specifikaci (příloha č. 5), 
minimálních technických požadavcích (příloha č. 6), které jsou nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž slepý položkový rozpočet díla (příloha č. 
7). Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými 
normami upravujícími danou problematiku. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech montážních, případně stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, včetně zkušebního provozu díla a proškolení 
pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou díla. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle klasifikace CPV: 45246400-7 Prevence záplav. 

3) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH    765 960 Kč 
4) Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení prací:  duben 2022  

Předpokládaný termín dokončení: 30. listopad 2022 

Místem plnění je obec Řisuty, okres Kladno. 
 

3.   Hodnotící kritéria, způsob hodnocení a zadávací lhůta 
 

1) Zadavatel dle § 114 stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny. 
Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena.  
Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty. 
 

2) Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska splnění zadávacích podmínek bude posouzena též 
mimořádně nízká nabídková cena. Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se rozumí nabídková 
cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve 
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vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v takovém případě požádá účastníka zadávacího 
řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 
zákona.  
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení 
zdůvodněna. 
 

3) Zadávací lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. 

 
 

 

4.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů:  

1.  Základní způsobilost 

Splnění základní způsobilosti ve smyslu § 75 zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení, 
bližší specifikace viz příloha č. 3 zadávací dokumentace. 

2.  Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením: 

a. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, 

b. dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (účastník doloží 
živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.). Splnění kvalifikace prokáže účastník, který 
předloží živnostenské oprávnění na tyto činnosti: „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a 
přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“ nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení“. 
 
Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem podání nabídky (viz § 53 odst. 4 zákona).  

Účastník předkládá požadované doklady v prosté kopii.  

3.  Technická kvalifikace 
 

Splnění technické kvalifikace zákona prokáže účastník předložením: 

• seznamu významných dodávek a služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před 
zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. Seznam významných zakázek bude předložen formou prohlášení podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Seznam musí obsahovat alespoň 3 zakázky 
spočívající: 

• v dodávce a instalaci varovného systému připojeného do JSVV (např. místní informační 
systémy), z nichž každá zakázka musí být v minimální hodnotě 380 tis. Kč bez DPH. 

• popisů a fotografiií klíčových technologických částí systému určených k dodání.  
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Účastník předloží katalogové nebo technické listy, ze kterých bude zřejmé, že technologie určená 
k dodání splňuje požadovanou funkcionalitu uvedenou v příloze č. 5 Technická specifikace a 
předloží doplněnou přílohu č. 6 Minimální technické požadavky. Katalogové nebo technické listy je 
možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobku s 
požadovanými funkcionalitami. Doklady musí být v českém jazyce nebo slovenském jazyce. 
Pokud budou v jiném jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

• dokladů prokazujících shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo 
technickým dokumentem v rozsahu: 

• doklad o schválení bezdrátového místního informačního systému s digitálním přenosem 
verbální komunikace, vydané Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-
2008 a jeho změny č. 1 č.j. MV-15523-1/PO-2009 z 20. března 2009) "Technické požadavky 
na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění". 

• čestné prohlášení, ze kterého bude patrné, že: 

o nabízené vysílací zařízení odpovídá platným normám EU 

o nabízené vysílací radiostanice použité pro digitální radiový přenos akustických 
informací a dat musí vyhovovat normě (ČSN) ETSI EN 300 113. 

Aby byla zajištěna funkčnost dle standardů HZS, musejí jednotlivá nabízená zařízení i celý systém 
splňovat požadavky uvedené v dokumentu vydaném Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky s čj. MV-110235-4/PO-KIS-2020 s účinností od 1.1. 2020. 
S ohledem na krátkou platnost dokumentu nevyžaduje zadavatel předložení dokladu vydaného 
GŘ HZS o shodě nabízených zařízení s tímto dokumentem. Zadavatel však požaduje, aby 
nabízená zařízení splňovala požadavky dle výše uvedeného dokumentu a vyhrazuje si právo 
ověření vybraných parametrů na vzorku dle § 104 zákona. Dále jsou v přílohách zadávací 
dokumentace uvedeny základní technické a funkční požadavky na systém i jeho jednotlivé 
komponenty (viz příloha č. 5). 

Účastník předkládá požadované doklady v prosté kopii.  

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy předložení 
dokladů kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii. 

 

5.   Požadavky na způsob zpracování nabídky 
 

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení a na 
elektronickém nosiči (CD nebo USB). Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat 
jménem účastníka. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární zástupce účastníka, je 
nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování účastníka.  

2) Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

3) Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, opatřené razítkem účastníka a zřetelně 
označené nápisem: 

„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení Protipovodňová opatření obce Řisuty. 
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Na obálce musí být adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, že nabídka bude podána 
po lhůtě pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se 
pohlíží, jako by nebyla podána. Tato nabídka nebude komisí otevřena a bude pouze archivována 
jakou součást výběrového řízení. Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky. 

4) Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním 
na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.2. 2022 v 11.45 hodin, přičemž 
rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.  

5) Zadavatel doporučuje účastníkům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 

a) krycí list nabídky (viz příloha č. 1),  
b) doplněný návrh smlouvy o dílo předložený zadavatelem podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za účastníka (viz příloha č. 2), 

c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a odpovědném přístupu (příloha č. 3).  

d) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace uvedené 
v článku 4. této zadávací dokumentace, 

e) čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků (příloha č. 6) 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

f) oceněný položkový rozpočet (viz příloha č. 5), 
g) elektronické médium (CD/USB) s kompletní nabídkou v elektronické podobě pro 

doložení ke kontrole dotace. 
 
6) Účastník sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem, 

který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění. 

7) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem 
účastníka. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy, který účastník doplní a předloží 
jako součást nabídky (podepsaný statutárním zástupcem, opatřený razítkem a datem podpisu). 

8) Zadavatel neodpovídá za nastavení vzorců v tabulkách položkového rozpočtu. Účastník je 
povinen si nastavení vzorců ověřit, za chyby způsobené nastavením výpočetních vzorců je 
odpovědný účastník. 

 

6.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

1) Platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští jiný 
způsob, než je uveden v návrhu smlouvy. 

2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla. 

3) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena 
v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1). 

4) Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

 

7.  Obchodní podmínky 
 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel pro tento účel jako součást 
zadávací dokumentace předkládá návrh smlouvy o dílo, která obsahuje obchodní podmínky 
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požadované zadavatelem. Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu 
určených a pouze o požadované údaje a takto doplněný návrh smlouvy předloží jako součást nabídky 
(podepsaný statutárním zástupcem, opatřený razítkem a datem podpisu). Nabídka účastníka musí 
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo 
v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

Účastník má právo před podáním nabídky požádat o vyjasnění či upřesnění zadávacích podmínek 
formou žádosti o dodatečné informace dle bodu 5 v 9. článku.  

Účastník se ve své nabídce zaváže splnit následující obchodní podmínky, které jsou promítnuty do 
návrhu smlouvy o dílo: 

1) dodací podmínky 
• předpokládaný termín zahájení prací:   duben 2022 
• předpokládaný termín dokončení prací:   30. listopad 2022 

 
2) platební podmínky 

• Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
• Celková částka za dodávky bude fakturována jednou fakturou, po dokončení a předání díla a 

bude splatná nejpozději 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 
• Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze 

práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. 
• Faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu „Protipovodňová opatření 

obce Řisuty“, reg. číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014596. 
 

3) záruční podmínky 
Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka splnila minimální délku záruční doby na kompletní dílo 
v trvání: 

• varovný informační systém (VIS) včetně JSSV, pojistek   ….. 24 měsíců 
• baterie        ...... 12 měsíců  

Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí. 

4) pojištění zhotovitele díla – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
Účastník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností zadavateli nebo jiným 
třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky účastníka, a to minimálně do výše 
ceny Díla. Účastník je povinen na vyžádání zadavatele předložit kopii pojistné smlouvy v době 
trvání realizace zakázky před podpisem smlouvy o dílo a kdykoliv v průběhu realizace.  

5) ostatní podmínky 
• Účastník se zavazuje plně spolupracovat a koordinovat své dodávky a práce dle dohody 

s technickým dozorem objednatele a veškeré použité komponenty varovného systému budou 
před instalací předloženy ke schválení dozoru. 

• Účastník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě. Vzhledem k financování projektu s využitím dotace 
z OPŽP 2014-2020 je dodavatel povinen dodržovat podmínky tohoto programu. Jedná se 
zejména o poskytování informací kontrolním orgánům, uchovávání dokumentace a účetních 
dokladů po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.    

 
 

8.  Technické podmínky  
 

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 
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a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení,  

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní 
jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele 
za příznačné, jde o vyjádření požadavku na kvalitu a je možno tyto výrobky a materiály nahradit 
obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě účastník v nabídce 
uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů a údaje prokazující dodržení funkčních a 
kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací. 

 

9.  Ostatní ujednání a informace k zadávací dokumentaci 
 

1) Obecné informace 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné 
zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v 
zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek s výsledkem vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. 

2) Zadavatel může vyloučit účastníka ve výběrovém řízení ve smyslu § 48, odst. 7, 
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány 
výlučně zaknihované akcie.  
3) Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, 
pokud zjistí, že údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem výběrového řízení 
a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, 

b) nebyly účastník výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na 
naplnění kritérií hodnocení. 

4) Vyžádání zadávací dokumentace, resp. jejich příloh 

Zadávací dokumentace, resp. její přílohy budou vydány zájemci o tuto veřejnou zakázku elektronicky 
po obdržení písemné žádosti doručené e-mailem na adresu zástupce zadavatele: 
jana.stankova@jastaconsulting.cz. Zadávací dokumentace, resp. její přílohy budou zaslány 
účastníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.  

5) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
V případě, že některý z účastníků o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se 
k předmětu díla a podmínkám zakázky, je povinen tento dotaz doručit zástupci zadavatele v písemné 
podobě na adresu: jana.stankova@jastaconsulting.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 




