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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity
v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků

Název projektu:

Modernizace výukové infrastruktury Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo zadavatele:

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

IČO zadavatele:

47813059

Zastoupen:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slu.cz

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:

Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo nám. 885/14,
746 01 Opava

Zahájení zadávacího řízení:

10. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek:

15. 6. 2018

Další informace lze získat:

U kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Smluvní zástupce zadavatele:

Public Market Advisory s.r.o.

Sídlo:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

IČO:

023 22 021

Kontaktní osoba:

JUDr. Michal Šilhánek

Telefon:

+420 602 162 198

E-mail:

m.silhanek@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli,
vyjma podání nabídek, bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.
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4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1.1.

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem,
jejímž předmětem jsou dodávky.

4.1.2.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků (zejména routerů, switchů a
racků) do objektů Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Předmět veřejné zakázky je konkrétně specifikován touto zadávací dokumentací,
zejména pak technickou specifikací (položkovým rozpočtem), která je přílohou
zadávací dokumentace č. 1.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku požadovaného řešení, jeho instalaci,
konfiguraci, testování a uvedení do provozu včetně dodávky nutného software
(včetně registrace licencí a dodávky dalšího potřebného příslušenství dle specifikace
a požadavků zadavatele definovaných v příloze č. 1). Součástí předmětu veřejné
zakázky je zaškolení pověřených pracovníků zadavatele, a to minimálně v rozsahu
16 hodin.
Zadavatel požaduje, aby účastník poskytnul po dobu trvání podpory všechny
relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení
vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Účastník se zároveň zavazuje
informovat zadavatele o nových verzích SW a funkčnostech, které mohou rozšiřovat
dodané řešení způsobem, které zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího
rozvoje dodaného řešení. Účastník se dále zavazuje získat potřebné SW produkty
legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
Zároveň je účastník povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce
zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Výše
specifikovanou podporu a dostupnost náhradních dílů Zadavatel požaduje po dobu
min. 3 let od dodání zařízení s výměnou nebo opravou v případě poruchy nejpozději
následující pracovní den od nahlášení. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem
zařízení.
Zadavatel musí mít možnost se sám zaregistrovat na stránkách výrobce (účastník
uvede přímý internetový odkaz) k odběru automatických mailových zpráv týkajících
se poptávaných zařízení a upozorňujících na:


bezpečnostní incidenty, které vyžadují od Zadavatele povýšení operačního
systému (firmware) či aplikování změny konfigurace či záplaty,



konec prodeje či podpory,



nové verze operačního systému/firmware



známé chyby operačního systému/firmware.

V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Zadavatel
požaduje originální a nová zařízení (včetně příslušenství). Účastník je povinen doložit
potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového
zákazníka, tj. Slezskou univerzitu v Opavě (včetně sériových čísel dodávaných
zařízení), pokud ho o to Zadavatel při dodání zařízení požádá.
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Nesplnění i jednoho z parametrů u jakékoli položky alespoň v minimální úrovni je
důvodem pro vyřazení nabídky účastníka.
4.2.

MÍSTO PLNĚNÍ
Aktivní síťové prvky budou dodávány a instalovány podle pokynu zadavatele do tří
objektů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo
nám. 13, ul. Hradecká 17, Masarykova třída 37)

4.3.

DOBA PLNĚNÍ
Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsání příslušné kupní smlouvy. Zadavatel požaduje dodat a nainstalovat
požadované ICT zařízení (aktivní síťové prvky) do 60 dnů od podpisu smlouvy.

5.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.1.

CPV
Hlavní CPV kód:
32420000-3 Síťová zařízení

5.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předpokládaná hodnota činí 10 100 000 Kč bez DPH.

6.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

6.1.1.

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona 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 zákona 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.

6.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-
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li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
6.1.3.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

6.1.4.

Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice v nabídce předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

6.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

6.2.1.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

6.2.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

6.2.3.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

6.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

6.3.1.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2
písm. b) zákona.

6.3.2.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením
zadávacího řízení.
Požadovaná minimální úroveň:
2 zakázky obdobného charakteru každá v minimální výši plnění 1,0 mil. Kč bez
DPH (obdobným charakterem se rozumí dodávky obdobného charakteru, tedy
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dodávka aktivních síťových prvků, tj. routery, switche, UPS apod.). Pokud byla
obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu
(věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného
prohlášení.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je
povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel,
a to minimálně formou čestného prohlášení.
Dodavatel může využít vzor seznamu dodávek z přílohy č. 3 této zadávací
dokumentace.
6.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

6.4.1.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů.

6.4.2.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.4.3.

Zadavatel výslovně vylučuje v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 Zákona, aby
účastník nahradil doklady o kvalifikaci čestným prohlášením v nabídce.

6.5.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY

6.5.1.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele)
je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.

7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.1.

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné
zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou
součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou
určeny k vyplnění. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených)
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat
pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže
vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

8.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1.1.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní
částkou v Kč bez DPH. Kupní cena bude stanovena na základě vyplněného
příslušného soupisu prací a dodávek (příloha č. 1 zadávací dokumentace). V soupisu
prací a dodávek dodavatel uvede přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží
(obchodní název, značku atd.).
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8.1.2.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími
přílohami v závazném návrhu kupní smlouvy, který bude součástí nabídky.

8.1.3.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

8.1.4.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému
a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti.

9.

HODNOTICÍ KRITÉRIA

9.1.1.

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114
zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

9.1.2.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Stanovení pořadí nabídek
bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž
nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější
bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

9.1.3.

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou
sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria
- dodavatelem vyplněné údaje o ceně v návrhu kupní smlouvy a v položkovém
rozpočtu, které musí korespondovat.

9.1.4.

V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu kupní
smlouvy se k ceně uvedeném v krycím listu nabídky nepřihlíží.

10.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

10.1.

DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY

10.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh kupní
smlouvy, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii,
výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy
v originále nebo v ověřené kopii).
10.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

10.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, a uvést, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu
při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž
v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele).
Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z přílohy č. 4 této zadávací
dokumentace.
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10.3.

POJIŠTĚNÍ

10.3.1. Vybraný dodavatel předloží před podpisem kupní smlouvy ve smyslu ustanovení §
104 odst. 1 Zákona pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6.5. Kupní smlouvy, a
to pří poskytování součinnosti ve smyslu ustanovení § 122 Zákona. Nepředložení
pojistné smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.

11.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1.

OBECNÉ POŽADAVKY

11.1.1. Uchazeči jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek (výzvy k podání nabídky a textové části zadávací
dokumentace včetně všech příloh).
11.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
11.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
11.1.4. Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje,
aby byla předložena ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom
vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu
*.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu.doc(x) nebo obdobném.
11.1.5. Vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy
provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list
volně vyjmout.
11.1.6. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
11.1.7. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně
kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena
v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být
doručovány dokumenty související s výběrovým řízením (např. výzva k doplnění
nabídky).
11.1.8. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem zakázky:
„Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity v Opavě – dodávka
aktivních síťových prvků“ a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena
adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení v případě, že byla nabídka
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.1.9. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: Slezská univerzita v
Opavě, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava, a to v úředních hodinách podatelny.
Nabídky je rovněž možné podávat poštou nebo obdobnou službou na uvedenou
adresu.
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí

8:30 - 11:30

12:30 - 14:00

Úterý

8:30 - 11:30

12:30 - 14:00

Středa

8:30 - 11:30

12:30 - 14:00
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Čtvrtek

8:30 - 11:30

12:30 - 14:00

Pátek

8:30 - 11:30

12:30 - 14:00

11.1.10. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se
přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
11.1.11. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem
a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek.
11.1.12. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou
otevírány.
11.2.

STRUKTURA NABÍDKY

11.2.1. Zadavatel doporučuje uchazečům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat uchazeče
Návrh smlouvy včetně příloh
Podklady hodnocení realizačního týmu
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna
subdodavatelsky
- Případné další dokumenty
-

12.

LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

12.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí 15. 6. 2018 v 9:30.
12.1.2. Otevírání obálek v souladu se zákonem proběhne 15. 6. 2018 v 9:45, na adrese
Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.
12.1.3. Zadávací lhůta trvá 3 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

13.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

13.1.1. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že technická specifikace předmětu plnění je
stanovena s ohledem na již existující síťovou infrastrukturu zadavatele. Technická
specifikace se tak odkazuje na zařízení, které zadavatel vlastní a využívá a
požadovaná zařízení jsou tedy s těmito prvky plně kompatibilní. Zadavatel umožňuje
pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných
řešení, která však musí být plně kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele.
V případě, že nabídka uchazeče bude obsahovat kvalitativně a technicky srovnatelná
řešení, musí být součástí takovéto nabídky rovněž zaškolení uživatele, podrobná
uživatelská dokumentace ke každé části takového řešení a jeho integrace a napojení
na stávající zařízení uživatele.
V případě, že v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na
obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo názvy obchodních firem,
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specifická označení zboží a služeb, odkazy na patenty, ochranné známy nebo
označení původu, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složky,
umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky srovnatelných řešení.
13.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
13.1.3. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání zakázky.
13.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.
13.1.5. V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13.1.6. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

14.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14.1.1. Zadávací dokumentace má následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis dodávek včetně technické specifikace
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Editovatelné přílohy
-

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Seznam dodávek
Seznam poddodavatelů

V Brně dne 10. 5. 2018

______________________________________
Slezská univerzita v Opavě
Zastoupena
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
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