Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972
účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100
organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Zadávací
dokumentace
Název veřejné zakázky:

Dodávka jezdeckých potřeb a oděvů na rok 2017
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, s. p. o.
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 720 48 972

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel Vás v souladu s Vnitřní směrnicí NHKNL, s. p. o.
o veřejných zakázkách malého rozsahu

vyzývá
k předložení cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

„Dodávka jezdeckých potřeb a oděvů na rok 2017“
Úvodní ustanovení
 Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“)
ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není,
v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.


Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné
zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé
citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené
v této výzvě.



Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné
zakázky malého rozsahu, označovány jako „uchazeč“, „dodavatel“, „zhotovitel“,
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého
rozsahu je označen jako „NHK“ případně „zadavatel“, „objednatel“.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem č. p. 1, PSČ 533 14
státní příspěvková organizace
720 48 972
CZ72048972
Ing. Jiří Machek, ředitel
Ing. Kateřina Veselá
vesela@nhkladruby.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky jezdeckých
potřeb a oděvů pro jezdce pro středisko Kladruby nad Labem a středisko Slatiňany, a to
dle konkrétních potřeb zadavatele.
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené
s 1 uchazečem, a to na dobu 12 měsíců. Jednotlivé prováděcí smlouvy (objednávky)
budou uzavírány postupem podle § 92 ZVZ na základě písemné výzvy k poskytnutí
plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy
uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.
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Předmětem zakázky jsou dodávky jezdeckých potřeb a oděvů dle specifikace:
Množství
Název - specifikace

MJ Velikost*

Kladruby
n/L

Slatiňany

Celkem

52 - 60

54 - 2x
56 - 2x
58 - 2x
60 - 2x

52 - 2x
53 - 2x
54 - 2x
56 - 2x

16

ks

52 - 60

54 - 1x
56 - 2x
58 - 2x
60 - 1x

54 - 1x
56 - 1x

8

ks

S - XL

M - 1x
L - 1x

L - 1x

3

ks

100 - 120
cm

10

10

20

S - XL

S - 1x
M - 1x
L - 1x

-

3

S - XXL

S - 2x
M - 4x
L - 4x
XL - 3x

S - 2x
M - 4x
L - 2x
XL - 2x

23

S - XXL

S -1x
M - 4x
L - 4x
XL - 2x
XXL - 1x

S - 2x
M - 4x
L - 2x
XL - 2x

22

S - XXL

S - 2x
M - 4x
L - 5x
XL - 4x
XXL - 4x

S - 2x
M - 6x
L - 4x
XL - 4x
XXL - 4x

39

S - XXL

M - 2x
L - 3x
XL - 2x
XXL - 1x

M - 1x
L - 3x
XL - 1x

13

Bezpečnostní helma tříbodová
elegantní vzhled, semišová,
s polstrovanou podšívkou, s odvětráním
v přední části helmy

ks

Bezpečnostní helma tříbodová skoková
nastavitelná velikost

Bezpečnostní vesta
certifikát level 3
Drezurní tušírka bez poutka
pogumovaná rukojeť (černá)
Chapsy dlouhé
kožené, na zip, bez třásní

ks

Jezdecké rukavice
bavlněné, na suchý zip
(černé, tmavě modré, bílé)

ks

Jezdecké rukavice letní
kožené, na suchý zip
(černé, tmavě modré, bílé)

ks

Jezdecké rukavice letní
syntetický materiál, na suchý zip
(černé, tmavě modré, bílé)

ks

Jezdecké rukavice zimní
kožené, na suchý zip
(černé, tmavě modré)

ks
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Jezdecké rukavice zimní
syntetický materiál, na suchý zip
(černé, tmavě modré)
Jezdecký bičík
kožený, pletený, s poutkem (černý, hnědý)
Lonžovací bič
(černý)
Lonžovací bič teleskopický
(černý)

S - 1x
M - 2x
L - 3x
XL - 2x
XXL - 2x

18

ks

S - XXL

S - 1x
M - 2x
L - 3x
XL - 2x

ks

65 - 75
cm

10

10

20

ks

198 - 200
cm

5

5

10

ks

cca 200
cm

2

2

4

ks

všechny
dostupné
velikosti

20

20

40

ks

10 - 30
mm

5

5

10

35 - 45

36 - 1x
37 - 1x
38 - 3x
39 - 2x
40 - 1x
41 - 1x
42 - 4x
43 - 2x
44 - 2x
45 - 2x

35 - 2x
36 - 2x
37 - 2x
38 - 2x
39 - 2x
40 - 2x
41 - 2x
42 - 2x
43 - 2x
44 - 2x
45 - 2x

41

35 - 45

38 - 2x
41 - 1x
42 - 2x
43 - 1x
44 -2x
45 - 1x

38 - 2x
39 - 2x
41 - 2x
44 - 2x

17

34 - 44

36 - 2x
38 - 4x
40 - 4x
42 - 4x
44 -1x

34 - 1x
36 - 2x
38 - 2x
40 - 4x
42 - 2x
44 - 1x

27

Minichapsy
kožené, s bočním zipem, jistící zápinkou,
s gumou podél zipu o max. šířce 3 cm
(černé) - všechny dostupné velikosti
(kombinace výška/šířka)
Ostruhy kovové s koženým řemínkem
Perka kožená na zip se šněrováním

ks

Perka zimní s beránkem na zip
ks

Rajtky - dámské
celokožený sed, elastické úplety
na lýtkách
(jednobarevné - tmavě modré, černé, bílé)

ks
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Rajtky - pánské
celokožený sed, elastické úplety
na lýtkách
(jednobarevné - tmavě modré, černé, bílé)

44 - 52

44 - 1x
46 - 1x
48 - 2x
50 - 2x
52 - 2x

44 - 2x
46 - 2x
48 - 2x
50 - 2x
52 - 2x

18

ks

S - XXL

S - 1x
M - 2x
L -2x
XL - 2x
XXL - 1x

S - 1x
M - 2x
L - 2x
XL - 2x
XXL - 2x

17

ks

140 - 220
cm

5

5

10

ks

180 - 310
cm

2

2

4

35 - 45

38 - 1x
39 - 1x
42 - 2x
44 - 2x

35 - 45

38 - 2x
39 - 1x
40 - 1x
42 - 2x
44 - 2x

35 - 45

38 - 2x
39 - 1x
40 - 1x
41 - 1x
42 - 2x
44 - 2x
45 - 1x

ks

Vozatajské rukavice
Kožené
(černé, hnědé)

Vozatajský bič
Vozatajský bič teleskopický
Vysoké jezdecké boty
kožené, hladké, na zip

ks

Vysoké jezdecké boty
kožené, šněrovací, na zip
ks

Vysoké jezdecké boty zimní
s beránkem, na zip
ks

38 - 1x
39 - 1x
40 - 1x
44 - 1x
45 - 1x
38 - 1x
39 - 2x
40 - 2x
42 - 2x
44 - 2x
45 - 1x
38 - 1x
39 - 2x
40 - 2x
42 - 2x
44 - 2x
45 - 1x

11

18

20

* možná výměna zboží za vhodnější velikost
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Nejvyšší přípustná cena dodávky nepřekročí částku 300 000,00 Kč bez DPH. Veřejná
zakázka bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“)
ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele. Plnění
bude zahájeno 1. 1. 2017 a bude trvat do 31. 12. 2017 anebo do vyčerpání finančního
rámce dle uzavřené rámcové smlouvy.
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Místem plnění je sídlo zadavatele Kladruby nad Labem a středisko Slatiňany.
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena uchazečem jako cena nejvýše přípustná,
obsahující veškeré náklady uchazeče.
Nabídka musí obsahovat cenu za předmět veřejné zakázky v tomto členění:
-

cena bez DPH v Kč

-

DPH v Kč

-

celková cena i s DPH v Kč

Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné
zakázky, a to včetně nákladů souvisejících (např. náklady na léčiva, jejich aplikace, zápis
do příslušných evidencí či průkazů, pojištění, veškeré poplatky, likvidace odpadů, veškeré
dopravní a poštovní náklady apod.)
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková
nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného
plnění.
6. Hodnotící kritérium
Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. (Poznámka: Zadavatel
bude hodnotit nabídkovou cenu bez DPH, proto zadavatel upozorňuje uchazeče na řádné
vyplnění nabídkové ceny do Krycího listu v požadované struktuře.)
7. Obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat:


Identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa,
IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem
uchazeče (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.



Úředně ověřené kopie dokladu dodavatele - registraci plátce DPH.



Vyplněný Krycí list nabídky, viz Příloha č. 1.



Všechny listiny požadované zadavatelem k prokázání splnění kvalifikace.



Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, včetně uvedení místa a data
podpisu.



Prohlášení dle § 68 odst. 3: viz Příloha č. 3



Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo
osobou příslušně k tomu zmocněnou vč. příloh smlouvy - viz Příloha č. 4.



Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy uchazeč pomocí
subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace), případně smlouvu o sdružení,
pokud má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli.
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Další doklady požadované zadavatelem.



Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto
výběrového řízení - viz Příloha č. 2 této výzvy.



Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti
nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této
nabídce jsou úplné a pravdivé.“ - viz Příloha č. 5 této výzvy.



Všechny listy nabídky musí být dále číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou
čísel.



Jednotlivá prohlášení musí být dodavatelem podepsána.

Formální úprava nabídky
Zadavatel doporučuje akceptovat stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu
a obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek a tím usnadnit jejich posouzení.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že případné nedodržení formálních požadavků na úpravu
a členění nabídky nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.
Vkládá‐li uchazeč do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který
má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i všechny
tyto listy znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.
8. Kvalifikační předpoklady
8.1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu
§53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“), a doložit, že je uchazečem,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
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každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající
za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních
3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu.

Dodavatel prokáže splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení - viz Příloha č. 2.
8.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci dle § 54 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.
8.3. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
Uchazeč je povinen v rámci prokázání kvalifikace obdobně dle § 50 odst. 1 písm. c)
zákona o veřejných zakázkách předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku, viz Příloha č. 2.
8.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel prokázání technických kvalifikačních předpokladů nepožaduje.
9. Subdodávky a sdružení dodavatelů
a) zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek
b) v případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, tak budou součástí nabídky dokumenty prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů dle § 51 odst. 4 písm. a) ZVZ a smlouvy splňující
požadavky dle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Tento subdodavatel musí poskytovat tomu
odpovídající část plnění.
c) podává-li nabídku sdružení dodavatelům, musí být splněny požadavky dle ustanovení
§ 51 odst. 5 a 6 ZVZ.
d) dodavatel je v souladu s § 147a ZVZ povinen předkládat zadavateli pravidelně seznam
subdodavatelů.
10. Obchodní podmínky
Závazné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu
smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 této výzvy.
11. Místo a lhůta pro podání nabídky
Podmínky pro podání nabídek:


Nabídka bude předložena v českém jazyce, písemně včetně podepsaného návrhu
smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.



Nabídky budou předány do 11. 10. 2016 do 10:30 hodin. Nabídky podané po uplynutí
této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny.



Nabídku je nutno podat v řádně uzavřené obálce označené adresou dodavatele,
na přelepu razítkem dodavatele, případně podpisem a na přední straně označené
„Veřejná zakázka malého rozsahu - NEOTEVÍRAT - „Dodávka jezdeckých potřeb
a oděvů na rok 2017“. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou nebo předat
osobně v podatelně na adrese zadavatele: Národní hřebčín Kladruby
nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14



Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla
nabídky, data a hodiny doručení.
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Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek budou zadavatelem vyloučeny
a nebudou otevřeny.

12. Práva a výhrady zadavatele


Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZVZ, vyhrazuje si zadavatel právo
podanou nabídku uchazeči nevracet. Zadavatel uchazečům nehradí náklady spojené
s účastí v tomto zadávacím řízení.



Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení za podmínek a v souladu se ZVZ.



Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace, nebo
z vlastního podnětu. Zadavatel si dále vyhrazuje právo provádět změny či doplnění,
zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací dokumentaci, ve lhůtě
pro podání nabídek.



Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč
uvede ve své nabídce nepravdivé informace.



Zadavatel si vyhrazuje právo, že případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče / oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče / oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.

13. Závěrečné ustanovení


Ve smyslu § 147a zákona je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.



Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace musí být komunikace se zadavatelem vedena pouze
písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, telefonicky, apod.)
je vyloučen.



Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (a to i v případě nabídky zahraničního
uchazeče). Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém
jazyce.



Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být dle § 49 odst. 1 ZVZ zadavateli doručena nejpozději
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní
dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele včetně přesného znění žádosti. Zadavatel uveřejní dodatečné informace
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy
na profilu zadavatele.



Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si NHK vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
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NHK si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.



Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním
smlouvu je: Ing. Jiří Machek, ředitel.



Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Lenka
Suchánková, e-mail: suchankova.l@nhkladruby.cz.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3 - Prohlášení dle § 68 odst. 3
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy
Příloha č. 5 - Prohlášení o pravdivosti a úplnosti nabídky

V Kladrubech nad Labem dne 29. 9. 2016

……………………….
Ing. Jiří Machek
ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.
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