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Preambule
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků zadávacího
řízení v rámci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva a povinnosti
neuvedené v této ZD se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Pro účely zadávací dokumentace je termín „zadavatel“ shodný s termínem „objednatel“ a termín
„účastník zadávacího řízení“ je shodný s termínem „dodavatel“.
Vymezení některých pojmů:
Pro účely této ZD se rozumí:
Dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo
stavebních prací nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu;
v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.
Jinou osobou je osoba, jejímž prostřednictvím může dodavatel prokázat část kvalifikace
ve smyslu § 83 zákona;
Kvalifikací dodavatele způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.
Nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací
dokumentace.
Objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Poddodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky
Profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup
a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.
Účastníkem zadávacího řízení dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení (dále také jen
„účastník“).
Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která
zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.
Vybraným dodavatelem účastník, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy o dílo.
Zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
Zadávací dokumentací (ZD) veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení.
Zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení,
podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky
pro uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.
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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Identifikace zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

Město Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka čp.1, 470 01 Česká Lípa
002 60 428
CZ00260428
+420 487 881 257
+420 487 881 222
hofmanova@mucl.cz

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
paní Ing. Jitka Volfová – starostka města.
Kontaktní osoby pro účely komunikace v rámci zadávacího řízení:
Kontaktní osobou zadavatele je Martina Hofmanová DiS., referentka veřejných zakázek,
tel.: 487 881 257, e-mail: hofmanova@mucl.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/
Kompletní zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele
https://zakazky.mucl.cz/contract_display_1157.html
1.2. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem:
Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona písemně. Zadavatel
preferuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictví elektronického nástroje E-ZAK ve smyslu
§ 213 zákona, který je dostupný na adrese:
https://zakazky.mucl.cz/contract_display_1157.html(dále také jen „elektronický nástroj“)
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou k dispozici
na adresách:
https://zakazky.mucl.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
- uživatelská příručka pro dodavatele
https://zakazky.mucl.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
- manuál elektronického podpisu
Dodavatel (uživatel elektronického nástroje) si zřídí každý svůj vlastní uživatelský účet –
podrobně viz výše Uživatelská příručka pro dodavatele str. 21 „Správa uživatelů
a organizace“.
S dotazy ohledně nastavení elektronického nástroje se, prosím, obracejte na provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na email: podpora@ezak.cz
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2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmětem veřejné zakázky na služby zadávané v tomto zadávacím řízení pod názvem
„Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě“
je zajištění komplexních služeb při čištění a zimní údržbě komunikací a zajištění úklidu
autobusových zastávek v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
dle podmínek uvedených, v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy,
vyhláškami a nařízeními Města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech v platném znění, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.
Na základě tohoto zadávacího řízení bude s jediným vybraným dodavatelem uzavřena
rámcová smlouva o dílo, upravující smluvní spolupráci objednatele a dodavatele při zajištění
výše uvedených komplexních služeb.

2.2

Rozsah a obsah předmětu veřejné zakázky je stanoven a členěn následovně:
Čištění komunikací dle přílohy č. 2 smlouvy, které obsahuje

2.2.1

strojní čištění vozovek, které zahrnuje strojně ošetřené km při

2.2.1.1

2.2.1.6.1 strojním čištění vozovek, tzn.
• strojní úklid od veškerých nečistot v celé šíři vozovky v období duben až říjen podle
pokynu objednatele;
• strojní úklid vozovek od veškerých nečistot v celé šíři vozovky v období listopad až
březen v případě, že nebude využito zimního čištění vozovek podle pokynu
objednatele;
• společně (v jednom dni) se strojním úklidem vozovky bude prováděno douklizení
míst na vozovce, kam se stroj nedostane;
• zvlhčování strojně uklízeného úseku vozovky pro omezení prašnosti za podmínky,
že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto hranici není očekáván;
• součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu vozovky;
2.2.1.6.2 strojním čištění ploch křižovatek a parkovišť, tzn.
• strojní úklid křižovatky/parkoviště od veškerých nečistot v celé ploše včetně
douklizení nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí
křižovatky v období duben až říjen podle pokynu objednatele;
• strojní úklid křižovatek/parkovišť od veškerých nečistot v celé ploše včetně
douklizení nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí
křižovatky dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen podle
pokynu objednatele;
• zvlhčování strojně uklízeného úseku křižovatek/parkovišť pro omezení prašnosti za
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto hranici není
očekáván;
• součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu křižovatek/
parkovišť;
2.2.1.2
strojní čištění chodníků, které zahrnuje strojně ošetřené km při strojním čištění
chodníků, tzn.
•

strojní úklid chodníků a parkových cest od veškerých nečistot v celé šíři chodníků a
parkových cest v období duben až říjen podle pokynu objednatele;
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•
•
•
•

strojní úklid chodníků a parkových cest od veškerých nečistot v celé šíři chodníků a
parkových cest dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen
podle pokynu objednatele;
společně se strojním úklidem bude prováděno douklizení míst na chodnících
a parkových cestách, kam se stroj nedostane;
zvlhčování strojně uklízeného úseku chodníků a parkových cest pro omezení
prašnosti za podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 °C a její pokles pod tuto
hranici není očekáván;
součástí je odvoz a likvidace odpadu vzniklého při strojním úklidu chodníků a
parkových cest;
ruční čištění, které zahrnuje ručně ošetřené km při

2.2.1.3

2.2.1.3.1 ručním čištění chodníků, parkových cest a prostor zastávek MHD, tzn.
•
•
•
•
•
•

ruční úklid chodníků a parkových cest v šíři minimálně 1,5 m od veškerých nečistot
v období duben až říjen podle pokynu objednatele;
ruční úklid chodníků a parkových cest v šíři minimálně 1,5 m od veškerých nečistot
dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad až březen podle pokynu
objednatele;
v případě, že šíře chodníku a parkových cest nebude dosahovat 1,5 m, provede
dodavatel ošetření chodníku a parkových cest v celé šíři
ruční úklid prostor zastávek MHD od veškerých nečistot v celé šíři prostoru zastávek
MHD (včetně prostoru pod přístřešky) v období duben až říjen podle pokynu
objednatele;
ruční úklid prostor zastávek MHD od veškerých nečistot v celé šíři prostoru zastávek
MHD (včetně prostoru pod přístřešky) dle vhodnosti klimatických podmínek v období
listopad až březen podle pokynu objednatele;
součástí je nakládka, odvoz a likvidace smetků a odpadu vzniklého při úklidu.

2.2.1.3.2 ručním čištění schodišť, tzn.
•
•
•

ruční úklid schodišť od veškerého znečištění v období duben až říjen podle pokynu
objednatele;
ruční úklid schodišť od veškerého znečištění dle vhodnosti klimatických podmínek
v období listopad–březen podle pokynu objednatele;
součástí je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění.
blokové čištění, které zahrnuje strojně ošetřené km při blokovém čištění
komunikací, parkovišť a ploch, tzn.

2.2.1.4
•
•
•

•
•

blokové čištění vozovek, parkovišť a k nim přilehlých chodníků a dalších ploch od
veškerých nečistot včetně plevele podle pokynu objednatele,
součástí je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění;
při blokovém čištění dodavatel zajistí dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na své náklady umístění
dostatečného počtu příslušného přechodného dopravního značení, a to nejméně 7
dní před zahájením blokového čištění;
dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního značení;
dodavatel v době rozmísťování dopravního značení pořídí fotodokumentaci
parkujících vozidel v daných lokalitách. Při samotném blokovém čištění bude
zástupce dodavatele jménem objednatele v součinnosti s městskou policií
rozhodovat o odtahu vozidla v případě, že řidič vozidla nedodrží dopravní značení v
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•
•
•

jednotlivých ulicích, kde bude probíhat blokové čištění, pokud objednatel nestanoví
jinak;
v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho
kontrolu;
dodavatel bude v rámci blokového čištění spolupracovat se smluvními partnery
města, kteří budou zajišťovat související činnosti na komunikacích, objednatel sdělí
dodavateli kontakty na smluvní partnery;
dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení veškerých prací spojených
s blokovým čištěním a s pracemi smluvních partnerů objednatele.

2.2.1.5 kropení komunikací, které zahrnuje strojně ošetřené km při kropení komunikací,
tzn. kropení komunikací pro zvlhčení vzduchu a zmírnění prašnosti v letním období
v rozsahu podle pokynů objednatele.
2.2.1.6 ekologické havárie, které zahrnují 1 výjezd při likvidaci ekologických havárií, tzn.
2.2.1.6.1. ekologické havárie
• likvidace ekologické havárie (např. únik olejů, ropných látek apod.) na komunikacích,
prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví města Česká Lípa na základě pokynu
objednatele nebo dle pokynu složek integrovaného záchranného systému (dále IZS)
a městské policie, v případě potřeby provedení posypu komunikace – plochy sorpční
látkou;
• odstranění a následná likvidace sorpčních materiálů z komunikace – ploch;
• mimořádný strojní a ruční úklid s dojezdovým časem k započetí prací
do 90 min od nahlášení dodavateli;
• součástí položky je nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění;
• v případě potřeby zajištění objízdné trasy okolo havárie přechodným dopravním
značením.
2.2.1.6.2. likvidace odpadu
• likvidace odpadu v rámci ekologické havárie bude fakturována samostatně dle druhu
odpadu v cenách uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
2.2.1.7 odstranění nežádoucí zeleně,
2.2.1.7.1 chemické odstranění nežádoucí zeleně, které zahrnuje ošetřený m2, tzn.
• postřik prorůstající zeleně na komunikacích, chodnících a dalších plochách
chemickými látkami dle pokynu objednatele;
• výsledkem ošetření komunikací, chodníků a dalších ploch musí být úplný rozpad
nežádoucí zeleně.
2.2.1.7.2 mechanické odstranění nežádoucí zeleně, které zahrnuje ošetřený m2, tzn.
• mechanické vypletí nežádoucí trávy, plevele, drobných náletů apod. v chodníku,
prostoru mezi krajnicí vozovky a obrubníkem, prostor nástupišť, prostoru
autobusových zastávek (přístřešků), ostrůvků apod.
• výsledkem ošetření komunikací, chodníků a dalších ploch musí být úplné odstranění
nežádoucí zeleně;
• nakládka, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění.
2.2.1.8 úklid psích exkrementů, který zahrnuje ošetřený m2 při úklidu psích exkrementů,
tzn. sběr, odvoz a likvidace psích exkrementů z komunikací, chodníků a dalších
ploch dle pokynu objednatele.
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Zimní údržba komunikací dle přílohy č. 2 smlouvy, která obsahuje:

2.2.2

2.2.2.1 Strojní zimní údržbu vozovek, která zahrnuje strojně ošetřené km při
2.2.2.1.1 strojní zimní údržbě vozovek plužením, tzn.
•
•

odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala uježděná
vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší;
společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí důležitosti
v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy.

2.2.2.1.2 strojní zimní údržbě vozovek plužením a posypem, tzn.
•

•
•
•
•

odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala uježděná
vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší a její následný posyp inertním
materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých
lokalitách stanoví aktuálně před zahájením zimní údržby objednatel;
společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí důležitosti
v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy;
cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

2.2.2.1.3 strojní zimní údržbě vozovek plužením a posypem solí s postřikem solanky,
tzn.
•
•
•
•
•

odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu vozovky nezůstávala uježděná
vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší a její následný posyp solí s postřikem
solanky;
společně se strojním ošetřením vozovky bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí důležitosti
v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy;
cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

2.2.2.2 strojní zimní údržbu chodníků, která zahrnuje strojně ošetřené km při
2.2.2.2.1 strojní zimní údržbě chodníků plužením, tzn.
• odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu chodníku nezůstávala
ušlapaná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší;
• společně se strojním ošetřením chodníku bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí důležitosti
v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy.
2.2.2.2.2 strojní zimní údržbě chodníků plužením a posypem, tzn.
•

odstranění sněhové vrstvy radlicí tak, aby na povrchu chodníku nezůstávala
ušlapaná vrstva sněhu (ledu), resp., aby byla co nejnižší, a její následný posyp
inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu
v jednotlivých lokalitách stanoví aktuálně před zahájením zimní údržby objednatel;
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•
•
•
•

společně se strojním ošetřením chodníku bude prováděno douklizení míst na
vozovce, kam se stroj nedostane, a to podle zařazení vozovek do pořadí důležitosti
v rámci plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy;
cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

2.2.2.3 ruční zimní údržbu, která zahrnuje ručně ošetřené km při
2.2.2.3.1 ruční zimní údržbě chodníků a parkových cest včetně posypu, tzn. odstranění
sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem v šíři minimálně 1, 5 m;
•
•
•
•

v případě, že šíře chodníku a parkových cest nebude dosahovat 1,5 m, provede
dodavatel ošetření chodníku v celé šíři;
cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

2.2.2.3.2 ruční zimní údržbě schodišť a jiných ploch včetně posypu,
(a) tzn. odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem v celé délce a šíři;
•
•
•

cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.

2.2.2.3.3 ruční zimní údržbě prostoru a nástupních ploch zastávek MHD vč. posypu,
tzn.
• odstranění sněhu a náledí z prostoru zastávek MHD (tj. zastávek s přístřeškem
i bez přístřešku), v takovém pořadí důležitosti, kterou má ulice, ve které se zastávka
nachází dle plánu zimní údržby komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy;
• odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy v celé délce zastávek MHD (tj. min. 16
m pro celou délku autobusu a šíří nástupiště, resp. chodníku) včetně odstranění
veškerých sněhových bariér a ošetření povrchu posypem, v takovém pořadí
důležitosti, kterou má ulice, ve které se zastávka nachází dle plánu zimní údržby
komunikací dle přílohy č. 3 smlouvy;
• cena za technologickou operaci neobsahuje cenu posypového materiálu;
• posypový materiál bude dodáván za ceny v místě a čase obvyklé;
• objednatel určí druh posypového materiálu v písemném pokynu.
2.2.2.4 zimní údržbu přechodů pro chodce, která zahrnuje dočištění přechodů pro
chodce, tzn. odstranění sněhu (bariér) a náledí při vstupu na přechod pro chodce v šíři
minimálně 2 m (každý přechod má dva vstupy, v případě přechodů, které jsou děleny
dopravním ostrůvkem, je nutné ošetřit i vstupy z ostrůvku na přechod).
2.2.2.5 odstranění sněhu, tzn.
• naložení sněhu, jeho odvoz a vyložení na místo k tomu určené;
• místo pro uložení sněhu ze správního území města Česká Lípa vytipuje dodavatel
ve spolupráci s objednatelem;
• dodavatel si zajistí splnění všech podmínek, které jsou nezbytné pro uložení sněhu
dle obecně závazných právních předpisů platných v době odstraňování (např.
příslušná povolení správních orgánů.
2.2.2.6 rozmístění posypových nádob, která zahrnuje rozvoz, svoz, uskladnění a údržbu
posypových nádob, tzn.
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•
•
•
•
•
•
•

rozmístění posypových nádob včetně jejich naplnění inertním materiálem nebo
směsí inertního materiálu a solí dle pokynu objednatele;
odstranění posypových nádob dle pokynu objednatele;
posypové nádoby jsou v majetku Města Česká Lípa a budou uskladněny
u dodavatele a dodavatelem budou po celou dobu jejich životnosti opravovány a
udržovány v provozuschopném stavu;
v případě nerentabilní opravy nádoby oznámí tuto skutečnost dodavatel objednateli,
kdy objednatel zajistí likvidaci příslušné nádoby a dle potřeby dodá novou;
posypové nádoby bude dodavatel doplňovat inertním materiálem tak často, aby
nedošlo k jejich úplnému vyprázdnění;
pokud budou posypové nádoby vyprázdněny v době kalamitního stavu, tak je
dodavatel doplní nejpozději do 12 hodin po jejich vyprázdnění;
naplněnost posypových nádob sleduje dodavatel.

2.2.2.7 posypový materiál, tzn.
• posypový materiál inertní – štěrk frakce 2-5 mm;
• posypový materiál inertní – štěrk frakce 4-8 mm;
• posypový materiál inertní – písek;
• posypový materiál sůl (chlorid sodný);
• posypový materiál sůl (chlorid vápenatý);
• solanka.
2.2.2.8 pohotovost ZUK, tzn.
• taková činnost dodavatele, která umožní zajištění řádné strojní a ruční zimní údržby
komunikací a chodníků definované v odstavci 1.5.3.1 až 1.5.3.7 smlouvy, a to včas
dle plánu zimní údržby (příloha č.3) a v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, a v souladu se souvisejícími právními
předpisy, vyhláškami
• pohotovost je paušální částka hrazená 1x za měsíc v zimním období, tj. od
1.listopadu daného roku do 31.března roku následujícího
• součástí položky pohotovost uvedené ve specifikaci činností a dodávek pro
stanovení nabídkové ceny (v položce 1.2.16) je 6 500 km najetých při strojní zimní
údržbě komunikací a chodníků v průběhu jednoho zimního období
• kilometry najeté při strojní zimní údržbě komunikací a chodníků v rámci jednotlivých
měsíců se budou postupně odečítat v průběhu jednoho zimního období od
celkového množství 6 500 km
• nevyčerpané paušální kilometry najeté při strojní zimní údržbě komunikací a
chodníků z prvního zimního období se převádí do druhého zimního období
• pokud se kdykoliv v průběhu zimního období toto množství vyčerpá, další strojní
kilometry budou účtovány dle jednotlivých položek ZUK a jejich cen ve specifikaci
činností a dodávek pro stanovení nabídkové ceny
• součástí pohotovosti, a tedy součástí strojních kilometrů najetých při zimní údržbě
komunikací a chodníků v rámci pohotovosti není žádný posypový materiál ani
solanka

2.3

Předmět veřejné zakázky je vymezen v následujících technických podkladech:
Příloha č. 1 - Specifikace činností a dodávek pro stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Soupis komunikací a ploch
Příloha č. 3 - Plán zimní údržby komunikací (ZUK)
Příloha č. 4 – Seznam autobusových zastávek
Příloha č. 5 – Návrh rámcové smlouvy
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2.4

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Čištění a zametání ulic
Odklízení sněhu

3.

kód CPV: 90611000-3
kód CPV: 90620000-9

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
Zadavatel neuveřejňuje předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.

4.
4.1.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění:

4.1.1. Zahájení plnění:
nabytím účinnosti rámcové smlouvy o dílo předpoklad 09/2022
4.1.2. Ukončení plnění:
rámcová smlouva o dílo bude sjednána na dobu určitou do 30.6.2024.
4.2.

Místo plnění
Místem plnění je správní území města Česká Lípa, které zahrnuje katastrální území
Česká Lípa, Častolovice u České Lípy, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice u České Lípy,
Heřmaničky u Dobranova, Lada, Manušice, Okřešice u České Lípy, Písečná u
Dobranova, Stará Lípa, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl a Žizníkov.

4.2.1.

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Podmínkou účasti dodavatele v tomto zadávacím řízení je prokázání:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona,
b) profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
c) splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 zákona

5.1.

Základní způsobilost
Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat základní způsobilost dle § 74 zákona
způsobem dle § 75 zákona, tj.:
-

5.2.

výpisem z rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a);
potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b);
písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani k § 74 odst. 1 písm. b);
písemným čestným prohlášením ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c);
potvrzením příslušené správy soc. zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d);
výpisem z obch. rejstříku nebo písemným čestným prohlášením v případě, že není
v obch. rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost
Účastník zadávacího řízení prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2
písm. a) zákona v následujícím rozsahu:
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5.2.1. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné
evidence;
5.2.2. dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Tuto část profesní způsobilosti prokáže účastník zadávacího řízení předložením
živnostenského oprávnění či koncesí k následujícím činnostem:
5.3.

nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných a zároveň
nakládání s nebezpečnými odpady a zároveň
provozování silniční a motorové dopravy.

Kritéria technické kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), d) a j)
zákona v následujícím rozsahu:

5.3.1. seznam významných služeb
Tuto část technické kvalifikace splní účastník, pokud v nabídce předloží seznam jím
realizovaných významných obdobných zakázek poskytnutých v posledních 3 letech před
zahájením tohoto zadávacího řízení (rozhodné období), v němž uvede min. název zakázky,
rozsah a dobu plnění, cenu a identifikaci objednatele.
Součástí tohoto seznamu musí být min. 2 významné služby, kdy účastník prováděl čištění
a zimní údržbu komunikací v rozsahu nejméně 80 km komunikací a 80 km chodníků a tyto
služby poskytoval nejméně 24 souvislých měsíců v rozhodném období, tj. min. v posledních
3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení.
5.3.2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaný službám, a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům
Zadavatel požaduje, aby osobou odpovědnou za plnění předmětu této veřejné zakázky byla
osoba min. s úplným středním odborným vzděláním technického směru ukončeným
maturitní zkouškou a s min. 3 lety praxe, po kterou tato osoba vykonávala obdobnou náplň
činnosti, jakou má vykonávat při plnění této veřejné zakázky.
Tuto část kvalifikace splní účastník, pokud v nabídce předloží doklad o dosaženém vzdělání
osoby odpovědné za plnění předmětu této veřejné zakázky spolu jejím prohlášením
o dosažené praxi o tom, že bude řídit plnění této veřejné zakázky a bude za něj odpovědná.
5.3.3. přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel
při plnění této veřejné zakázky k dispozici
Dodavatel bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky k dispozici zařízení
k odstraňování odpadů kategorie „ostatní“ a „nebezpečné“, dle vyhlášky MŽP č. 93/2016
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů (dále také jen „zařízení“). V nabídce účastník
zadávacího řízení tuto skutečnost deklaruje čestným prohlášením. Vybraný dodavatel pak
před podpisem rámcové dohody zadavateli předloží doklad o vlastnictví takového zařízení
a potvrzení příslušného krajského úřadu povolení provozování tohoto zařízení. V případě,
že dodavatel sám takové zařízení nevlastní, předloží zadavateli doklad o zajištění využití
tohoto zařízení pro plnění části předmětu předmětné veřejné zakázky, týkající se
požadovaného plnění, prostřednictvím jiné osoby, která takové zařízení vlastní a provozuje.
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5.1. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
5.4.1. V nabídce účastník může předložit kopie požadovaných dokladů. Kvalifikaci může účastník
prokázat také jednotným evropským osvědčením.
5.4.2. Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 zákona a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5.4.3. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované
zadavatelem sám, může tak učinit prostřednictvím jiných osob. V takovém případě
je povinen předložit doklady dle § 83 odst. 1 písm. a) až d) zákona, tj.:
doklady prokazující profesní způsobilost jiné osoby podle § 77 odst. 1 zákona:
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
5.4.4. Prokázat kvalifikaci může účastník také způsoby uvedenými v § 228 a § 234 zákona.
a)
b)
c)
d)

5.4.5. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, je na výzvu zadavatele ve
smyslu § 122 odst. 3 povinen doložit zadavatelem požadované doklady. Dle § 86 zákona
před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud jím nebyly předloženy již v nabídce.
Doklady o kvalifikaci musí vybraný dodavatel předložit v souladu s ustanoveními § 75, § 77,
§ 79 zákona.
5.4.6. Nesplnění povinnosti uvedené v čl. 5.4.5 této ZD bude mít, dle ustanovení § 122 zákona,
za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
5.4.7. Je-li to relevantní, může účastník zadávacího řízení prokázat, resp. obnovit svou
způsobilost k účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 76 zákona.
5.4.8. Případné změny kvalifikace účastníka budou řešeny v souladu § 88 zákona.
5.4.9. V případě, že nabídku podá více dodavatelů společně (jako jediný účastník zadávacího
řízení), jsou tito všichni dodavatelé povinni v nabídce předložit kopii smlouvy, z níž bude
vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám
z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky nebo
vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po celou dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž jednoznačně vymezovat,
který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených
s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním
místem.

6.

PODDODAVATELÉ

6.1.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve smyslu § 105 odst. 1 zákona
v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů,
a to formou čestného prohlášení – účastník může využít vzoru – příloha č. 6 této ZD.
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6.2.

Pokud účastník zadávacího řízení k plnění této zakázky nevyužije poddodavatele, nahradí
výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že
k plnění zakázky poddodavatele nevyužije.

6.3.

Pokud jsou vybranému dodavateli známi konkrétní poddodavatelé, které využije pro plnění
této veřejné zakázky, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení
o výběru dodavatele předložit zadavateli identifikační údaje těchto poddodavatelů spolu
s údaji, které části předmětu zakázky a v jakém rozsahu budou tito poddodavatelé plnit.

7.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1.

Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v této ZD a jejích
přílohách. Nabídková cena bude zpracována formou oceněné specifikace činností
a dodávek pro stanovené jednotkové ceny (příloha č. 1 této ZD). Celková nabídková cena
bude uvedena v Kč, v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celková nabídková
cena v Kč včetně DPH.

7.2.

Účastník doplní do specifikace činností a dodávek pro stanovené jednotkové ceny pouze
cenu u každé předepsané položky. Ve specifikaci činností a dodávek pro stanovené
jednotkové ceny nesmí účastník provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek.
Jakékoliv zásahy účastníka do specifikace činností a dodávek pro stanovené jednotkové
ceny, tzn. do obsahu jednotlivých položek určeného zadavatelem, jsou nepřípustné a budou
mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka.

7.3.

Celkovou nabídkovou cenu bez DPH účastník zadávacího řízení uvede také do titulního
listu nabídky – příloha č. 8 této ZD.

7.4.

Nabídková cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje
kurzů české koruny k zahraničním měnám po dobu plnění veřejné zakázky.

7.5.

Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření rámcové smlouvy o dílo a
jednotkové ceny budou platné dle podmínek uvedených v rámcové smlouvě o dílo.

7.6.

Oceněná specifikace činností a dodávek pro stanovení jednotkové ceny se stane nedílnou
součástí rámcové smlouvy o dílo jako její příloha č. 1 s názvem „specifikace činností
a dodávek s jednotkovými cenami“.

8.

SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1.

Smluvní, obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu rámcové
smlouvy o dílo (příloha č. 5 této ZD).

8.2.

Účastník v nabídce nepředkládá návrh rámcové smlouvy o dílo. V nabídce účastník
předloží čestné prohlášení o akceptaci a vázanosti uzavřít rámcovou dohodu ve znění
uvedeném v zadávací dokumentaci, platném k okamžiku ukončení lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení o akceptaci a vázanosti
smluvních a obchodních podmínek k uzavření rámcové smlouvy o dílo, který tvoří přílohu
č. 7 této ZD.

8.3.

Nepředloží – li účastník zadávacího řízení zadavateli ani po jeho případné výzvě
ve smyslu § 46 zákona podepsané čestné prohlášení o akceptaci a vázanosti uzavřít
rámcovou smlouvu o dílo ve znění dle této ZD, bude tato skutečnost ze strany zadavatele
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považována za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení a bude důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení.
8.4.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn měnit či doplňovat návrh rámcové smlouvy o
dílo, s výjimkou doplnění údajů, které jsou v návrhu rámcové smlouvy o dílo výslovně
vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení. Takové údaje budou
doplněny před podpisem rámcové smlouvy o dílo. Rámcová smlouva o dílo s vybraným
dodavatelem bude uzavřena postupem dle platných právních předpisů.

8.5.

Podmínky pro změnu závazku

9.6.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu
měny nebo cla.
9.6.2. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
9.6.3. Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1. dubna každého kalendářního
roku počínaje rokem 2023 o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
(dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní
rok, a to pouze v případě, že míra inflace přesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Dodavatel
je v každém roce oprávněn zvýšit cenu podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % (slovy:
pět procent); to platí i v případě, že míra inflace za předcházející kalendářní rok bude vyšší.
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena
nesnižuje.
9.6.4. Případné další změny závazku z rámcové smlouvy o dílo budou provedeny v souladu
s ustanoveními § 222 zákona.

9.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1.

Nabídky podané v tomto zadávacím řízení budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.

9.2.

Jediným hodnoticím kritériem je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

9.3.

Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9.4.

V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou účastníkem zadávacího řízení
v oceněné specifikaci činností a dodávek pro stanovené jednotkové ceny (příloha č. 1 této
ZD) a nabídkovou cenou uvedenou v jiných částech nabídky (např. v titulním listu nabídky)
je platná nabídková cena uvedená v oceněné specifikaci činností a dodávek pro stanovené
jednotkové ceny. Tato cena je závazná a rozhodná pro hodnocení nabídek.

10.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

10.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. června 2022 do 12:00 h

10.2.

Nabídky se podávají v elektronické podobě pomocí funkcionality „Poslat nabídku“
prostřednictvím elektronického nástroje na adrese:
https://zakazky.mucl.cz/contract_display_1157.html
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11.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

11.1. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání
nabídek. Otevírání se bude konat elektronicky ve smyslu § 109 zákona.
11.2. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti účastníků zadávacího řízení.

12.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

12.1.

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv
listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mucl.cz/.

12.2.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím rozsahu a struktuře:
a) úvodní strana – titulní list nabídky – viz příloha č. 8 této ZD;
b) doklady prokazující splnění kvalifikace účastníka ve struktuře uvedené v čl. 5 této ZD;
c) čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek a vázanosti uzavřít rámcovou
dohodu dle čl. 8 této ZD – vzor viz příloha č. 7 této ZD;
d) oceněná specifikace činností a dodávek pro stanovení jednotkové ceny - příloha č.1 této
ZD;
e) seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení dle čl. 6 této ZD – vzor viz příloha
č. 6 této ZD;
f) ostatní části nabídky dle zvážení účastníka např. smlouvy o sdružení apod.)

12.3.

Nejsou – li doklady v nabídce vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce, je-li pro zadávací řízení
relevantní.

13.

ZADÁVACÍ LHŮTA

13.1.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá
do 30.11.2022.

13.2.

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí
ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí
uzavřít smlouvu o dílo dle § 246 zákona.

14.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA
MÍSTA PLNĚNÍ

14.1.

Vysvětlení zadávací dokumentace

14.1.1. Účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací
dokumentace, ve smyslu § 98 zákona. Písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
od účastníků musí být zadavateli doručeny nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, a to způsobem dle čl. 1.2 této ZD.
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14.1.2. Zadavatel
uveřejní
prostřednictvím
elektronického
nástroje
na
adrese:
https://zakazky.mucl.cz/contract_display_1157.html vysvětlení nebo doplnění zadávací
dokumentace na základě řádně doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
14.1.3. Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje (profilu
zadavatele) na adrese: https://zakazky.mucl.cz/contract_display_1157.html
14.1.4. Takto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace nebo její změna či doplnění se stanou
nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník je povinen je ve své nabídce zohlednit.
Neučiní-li tak, bude jeho nabídka vyřazena a takový účastník bude vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.
14.2.

Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění zadavatel nepořádá.

15.

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

15.1.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy doloží zadavateli doklady ve smyslu § 86 odst.
3 zákona, viz čl. 5 této ZD.

15.2.

Vybraný dodavatel před uzavřením rámcové smlouvy o dílo předloží zadavateli veškeré
informace potřebné k uzavření rámcové smlouvy o dílo.

15.3.

Nelze-li u vybraného dodavatele zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122
odst. 4 zákona, zadavatel podle § 122 odst. 7 a) takového dodavatele vyloučí.

16.

DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

16.1.

Odůvodnění dodržení zásad odpovědného zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 zákona, které
zadavatel pro plnění této veřejné zakázky, jsou uvedeny v příloze č. 9 této ZD.

16.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

16.3.

Účastnící zadávacího řízení nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení, tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 4 zákona.

16.4.

Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům zadávacího řízení jejich nabídky s výjimkou
vzorků, které je povinen na písemnou žádost účastníka zadávacího řízení po uzavření
smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení vrátit nebo uhradit jejich hodnotu.

16.5.

Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

16.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

16.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované
účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce u třetích osob a účastník zadávacího řízení
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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16.8.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníka zadávacího řízení v souladu
s § 113 zákona písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.

16.9.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí
při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

16.10. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího
řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
16.11. Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně dalších případných dodatků podléhá
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. V souladu s § 241 zákona může podat námitky dodavatel, kterému postupem zadavatele
souvisejícím se zadáváním předmětné veřejné zakázky hrozí nebo již vznikla újma (dále jen
„stěžovatel“).
17.2. Námitky musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl
o domnělém porušení zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy.
17.3. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle
tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
17.4. Námitky proti zadávací dokumentaci
do konce lhůty pro podání nabídek.

musí

V České Lípě dne: 30.3.2022
----------------------Ing. Jitka Volfová
Starostka města
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