
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Publicita projektu Zpřístupnění brněnského podzemí 

Název zadavatele: Statutární město Brno 

IČ zadavatele: 44992785 

Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 

Kontaktní adresa zadavatele: Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Radim Gold 

Fax: 542 174 062 

E-mail: gold.radim@brno.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

V souvislosti s realizací projektu Zpřístupnění brněnského podzemí je nutno zajistit tomuto projektu 
potřebnou publicitu, včetně zhotovení propagačních a mediálních produktů. Publicitu projektu 
Zpřístupnění brněnského podzemí je nutno zajistit v souladu s Pravidly pro publicitu v rámci 
Regionálního operačního programu Jihovýchod, vydanými Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod, verze 1.2, ze dne 12. 12. 2007 (dále jen „Pravidla“); výše uvedený dokument je k dispozici 
na webových stránkách Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod www.jihovychod.cz. 
 
Předmětem zakázky je zhotovení níže popsaných předmětů a zajištění níže popsaných činností, které 
budou použity pro koncepční propagaci tohoto ojedinělého projektu. Realizátor předmětu veřejné 
zakázky musí velmi úzce spolupracovat s příspěvkovou organizací Brněnským kulturním centrem, 
příspěvkovou organizací – úsekem Turistické informační centrum (BKC - TIC), coby provozovatelem 
brněnského podzemí. Realizátor předmětu veřejné zakázky provede realizaci a tisk propagačních 
předmětů definovaných v předmětu zakázky této zadávací dokumentace. Grafické návrhy a obsahové 
části textů včetně loga brněnského podzemí budou dodány BKC - TIC a nejsou předmětem veřejné 
zakázky. Materiály pořízené touto veřejnou zakázkou budou distribuovány tak, aby byl osloven co 
největší počet obyvatel Brna a jeho okolí. 
  
Předmětem zakázky je zajištění následujícího plnění: 

• Formát A1, 1 500 ks, barevnost 4/0, lesk, papír 135g/m
1. Plakáty 

2

• Distribuce a výlep plakátů nejsou předmětem zakázky. 

 (text a obsah plakátu zajišťuje BKC – 
TIC); uchazeč garantuje dodržení povinného textu, vše v souladu s Pravidly. 

• Garance termínu dodání 21. 3. 2011. 
 

• Zajištění inzertního prostoru a redakčních článků v rozsahu 
2. Inzerce 

1/3

• Výběr periodik musí zahrnovat okruh profesních časopisů cestovního a turistického ruchu, 
deníky a regionální přílohy minimálně s dosahem Jihomoravského kraje. Součástí inzerátu musí 
být část věnovaná informaci o spoluúčasti EU, logotyp EU, logotyp ROP Jihovýchod, text 

 až ½ strany A4 pro prezentaci 
projektu Zpřístupnění brněnského podzemí. 

mailto:gold.radim@brno.cz�
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„Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti“, text 
„Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je spolufinancován Evropskou unií“, vše v souladu 
s Pravidly. 

• Text nepovinný ve znění: „Brno vás zve do své historie. Uvidíte a zažijete moravskou metropoli 
v jejích nejtajnějších hlubinách. Historie pokračuje a Brno otevírá svůj labyrint podzemního 
světa. Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí odhalí nejzajímavější části historického jádra 
města a nabídne jedinečnou formu zážitkové turistiky. Podrobnější informace 
na www.ticbrno.cz a www.brno.cz“ (nepovinný text bude s vybraným uchazečem následně 
upraven při realizaci zakázky ve spolupráci s BKC – TIC. Součástí textu inzerátu jsou loga: 
statutárního města Brna, brněnského podzemí a TIC, včetně uchování grafického návrhu 
podoby inzerátu, který navrhne vybraný uchazeč. 

• Velikost inzerátu nejméně ve formátu A5, v barevném provedení, vše  v souladu s Pravidly.  
• Inzeráty budou uveřejněny:  

a) v 5 periodicích, pokrývajících svým vydáním město Brno a Jihomoravský kraj, a to 
v každém periodiku následujícím způsobem: 
o 2x v květnu 2011 
o 2x v červnu 2011 

b) ve 2 periodicích, pokrývajících svým vydáním celou ČR, a to v každém periodiku 
následujícím způsobem: 
o 1x v květnu 2011 
o 1x v červnu 2011 

• Součástí nabídky bude závazný a neměnný seznam navržených periodik ze strany dodavatele. 
Výběr konkrétních periodik je v dispozici uchazeče. 

 
3. Informační materiály 

• Formát DL1/3 (tj. formát A4 na výšku skládaný na třetiny, skládáno dovnitř), 400 000 ks, lesk, 
papír bílý 135 g/m

3.1 Letáky 

2

• Uchazeč garantuje dodržení povinného textu, vše v souladu s Pravidly. 
, barevnost 4/4 (text a obsah letáku zajišťuje BKC – TIC). 

• Distribuce letáků není předmětem zakázky. 
• Garance termínu dodání 21. 3. 2011. 

 

• Zajištění pronájmu reklamního prostoru na městských city-lightech (dále také jako „CLV“) 
a současně výlepových plochách v centrální části města Brna – území MČ Brno-střed, a to 
v dopravních uzlech a přestupních zastávkách, či dalších občansky frekventovaných místech – 
zejména nemocnice, odchodní domy, univerzitní kampus, v celkovém  množství pro 50 plakátů 
a 20 CLV, a to v termínu 1. 4. 2011 – 30. 4. 2011 po celý měsíc. 

3.2 Reklamní kampaň 

• Jedná se výhradně o zajištění pronájmu reklamního prostoru ve výlepových plochách a v CLV. 
• Součástí nabídky uchazeče bude seznam s přesným vymezením a jednoznačnou identifikací 

zajištěných výlepových ploch a CLV (v minimálním požadovaném rozsahu ulice, č. p. nebo 
č. ev., příp. jiný adekvátní popis, pokud vzhledem k povaze konkrétní výlepové plochy nebude 
možné výlepovou plochu popsat ve výše uvedeném rozsahu a současně takový popis bude 
dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný). Uchazeč dále v nabídce doloží, že 
ke všem předmětným výlepovým plochám a CLV disponuje vlastnickým či jiným obdobným 
majetkoprávním nárokem (smlouva; smlouva o smlouvě budoucí; smlouva s odkládací či 
rozvazovací podmínkou; příp. předem akceptovaná objednávka). 

• V případě, že uchazeč nepředloží výše uvedený seznam a výše uvedené dokumenty 
osvědčující právní nárok k příslušným city-lightům a výlepovým  plochám jako součást 
své nabídky, považuje se taková nabídka za nesplňující zadávací podmínky. 

http://www.ticbrno.cz/�
http://www.brno.cz/�
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• Realizace a dodání 20 ks přenosných informačních panelů o rozměrech 200 x 80 cm v plné 
barevnosti jednotlivých informačních panelů, dle grafických podkladů dodaných od BKC – 
TIC). Informační panely jsou potištěné jednostranně, zadní stranu tvoří podpěrná konstrukce 
rolety. 

3.3 Mobilní výstava projektu Zpřístupnění brněnského podzemí 

• Na těchto informačních panelech bude uveden text dodaný BKC – TIC, včetně logotypů EU, 
ROP jihovýchod, text „Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší 
budoucnosti“, text „Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je spolufinancován Evropskou 
unií“, text „Zpřístupnění brněnského podzemí – historie ožívá“,, včetně logotypů: statutárního 
města Brna, TIC a loga brněnského podzemí. Vše v souladu s Pravidly. 

• Technické parametry panelu – mobilní verze systému roleta, v kazetě, se samonosným 
stojanem. 

• Garance termínu dodání 21. 3. 2011. 
 

a) Dodání 10 ks stojánků na jmenovky z průhledného plastového materiálu s možností výměny 
jmen přednášejících, rozměr cca 10v. x 25š. cm, vlajky na stůl: 2 ks s logotypem EU, 2 ks 
s logotypem ROP Jihovýchod a 2 ks s logotypem brněnského podzemí, 2 ks s logotypem Brna, 
standardního rozměru. 

3.4 Drobné informační předměty 

b) Dále uchazeč pro potřeby veřejné prezentace projektu zajistí vyrobení 5 000 ks papírových 
image-složek s lakováním formátu A4, dle grafického návrhu dodaného BKC - TIC. Papírové 
složky jsou s chlopní, 350 g křída, barevnost 4/0. 

c) Současně uchazeč dodá 10 000 ks informačních kartiček formátu vizitky, dle grafického návrhu 
dodaného BKC - TIC. Klasický formát vizitek 90 x 50 mm, 300 g, barevnost 4/4. Všechny 
tiskové materiály budou označeny textem „Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Investice do vaší budoucnosti“, textem „Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je 
spolufinancován Evropskou unií“, textem „Zpřístupnění brněnského podzemí – historie ožívá“, 
včetně logotypů: statutárního města Brna, BKC - TIC a loga brněnského podzemí. Vše 
v souladu s Pravidly. 

• Není požadována vlastní tvarová raznice, výběr proběhne z uchazečem předloženého katalogu 
hotových tvarů. 

• Garance termínu dodání 21. 3. 2011. 
 
Veškeré grafické podklady, včetně obsahové části, zajišťuje BKC – TIC a nejsou předmětem 
zakázky. 
 
Uchazeč je povinen garantovat dodržení veškerých termínů uvedených v jednotlivých částech 
předmětu plnění zakázky (viz výše), a to již ve své nabídce (podpisem návrhu smlouvy o dílo – 
Příloha č. 3 zadávací dokumentace). V opačném případě taková nabídka nevyhovuje požadavkům 
zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci a považuje se za nabídku nesplňující zadávací 
podmínky. 
 
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky je do 1 200 000,- Kč bez DPH. 

II. Typ řízení 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 

III. Kvalifikační předpoklady 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci: 
1. splněním základních kvalifikačních předpokladů, 
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2. splněním profesních kvalifikačních předpokladů, 
3. splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, 
4. splněním technických kvalifikačních předpokladů. 

 
1. Základní kvalifikační předpoklady: 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné 
prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor 
čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 
 
2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,  

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

 
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. 
Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je 
uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout. 
 
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

• údaj o celkovém obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat 
dosažený uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období; 
jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu 
veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období 
od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti; minimální úroveň daného kvalifikačního 
předpokladu činí 1,5 mil. Kč za každé účetní období. 

 
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. 
 
4. Technické kvalifikační předpoklady: 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů následovně: 

• seznam uchazečem realizovaných zakázek s předmětem plnění pokrývající svým rozsahem 
minimálně plnění definované v čl. I bodu 1 zadávací dokumentace, a to v posledních 
5 letech s uvedením jejich obsahu, rozsahu a doby poskytnutí; požadovaná celková výše 
referenčních zakázek činí minimálně 500 000,- Kč bez DPH za 1 zakázku a požadovaný rozsah 
referenčních zakázek činí minimálně 1 realizovaná zakázka. 

 
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. 
 
Společná ustanovení k prokazování kvalifikace: 
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný 
provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů podle čl. III bodů 1 a 2 zadávací dokumentace. 
 
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné 
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nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění 
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona. 
 
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, 
vyjma kvalifikačního předpokladu uvedeného v čl. III bodu 1 zadávací dokumentace a bodu 2 odrážky 
první zadávací dokumentace. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace. 
 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle čl. III bodu 1 zadávací dokumentace a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle čl. III bodu 2 odrážky první zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění 
zbývající části kvalifikace dle této zadávací dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé společně. 
Tito dodavatelé jsou dále povinni veřejnému zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné 
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle 
věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis 
nebo zadavatel nestanoví jinak. 
  
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to 
v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu 
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, 
je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady 
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-
li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo 
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený 
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
  
Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků analogicky podle 
§ 149 zákona, pokud je to vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné. 
 

IV. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria nejnižší nabídkové ceny s DPH. 
 
U kritéria nabídková cena bude hodnocena nabídková cena za plnění definované v části I. 
zadávací dokumentace, rozhodující je cena včetně DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů 
od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která 
nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí 
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jednotlivé nabídkové ceny analogicky dle § 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena). 
 
V případě dvou či více nejnižších nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout 
o nejvhodnější nabídce losem; losování provede zadavatelem pověřená hodnotící komise; průběhu 
losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dotčených uchazečů. O termínu losování budou 
uchazeči písemně informováni minimálně 3 pracovní dny předem. 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky, v členění podle jednotlivých 
propagačních prostředků uvedených v bodu I. zadávací dokumentace. Nabídková cena veřejné zakázky 
bude předložena: 
- v souladu se zadávací dokumentací,  
- v české měně,  
- jako cena nejvýše přípustná,  
-  v členění ceny podle jednotlivých položek předmětu zakázky specifikovaných v části I (viz Příloha 
č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky). 

VI. Obchodní a platební podmínky: 
Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace a uvede zejména 
obchodní a platební podmínky. Návrh smlouvy může být ze strany zadavatele upraven v souladu s jeho 
administrativními a obchodními zvyklostmi. Písemné znění návrhu smlouvy je přílohou zadávací 
dokumentace. Zálohy nejsou přípustné, pokud smlouva nestanoví jinak. Doba splatnosti 
účetních/daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
účetního/daňového dokladu zadavateli. 
VII.  Pokyny pro zpracování nabídky 
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Všechny strany 
nabídky (včetně dokladů a dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů) budou 
očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Uvedené požadavky na formální podobu nabídky 
mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany uchazeče není důvodem pro vyřazení 
takové nabídky a vyloučení dotčeného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 
 
Pokud nebude nabídka podepsána statutárním zástupcem uchazeče, musí být přiložena plná moc osoby 
oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii. Přijímány budou pouze nabídky 
v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: NEOTVÍRAT – 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „PUBLICITA PROJEKTU ZPŘÍSTUPNĚNÍ BRNĚNSKÉHO 
PODZEMÍ“. 
 
Uchazeč použije doporučené pořadí dokumentů, včetně obsahu nabídky, uvedené v následujících 
bodech tohoto článku zadávací dokumentace: 
1. Krycí list nabídky – (Příloha č. 1) podepsaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace. 
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle části III. 
3. Písemný návrh smlouvy o dílo. Písemný návrh smlouvy (Příloha č. 3) bude zpracován v rozsahu 

požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace, 
a podepsán osobou oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče. 

4. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou podepisovat (uchazeč použije čestné prohlášení 
uvedené v Příloze č. 2). 

VIII. Termín a místo pro doručení nabídek 
Termín pro doručení nabídek je stanoven nejpozději do 1. 2. 2011, do 10:00 hod. Nabídky je možné 
podávat osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu zadavatele 
Magistrát města Brna, Oddělení implementace evropských fondů, Kounicova 67, 601 67 Brno, 



 

 7  

dv. č. 454 (sekretariát), a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., poslední den lhůty 
od 8:00 hod. do 10:00 hod. Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli doručit, nestačí tedy 
pouhé podání nabídky k přepravě. 
IX. Další podmínky a požadavky zadavatele 
a) Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet 

analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě 
výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, 
prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění 
zadávací lhůty. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
c) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84 zákona, 

dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka, a dále v případě, kdy 
na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta 
ve výši potřebné k realizaci zakázky. 

d) Nabídka nesplňující zadávací podmínky bude vyřazena. 
e) Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
f) Vybraný uchazeč je povinen veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním 

(způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) uchovávat na jednom místě 
deset let po ukončení poslední platby na projekt (tj. po vyúčtování projektu), přičemž běh lhůty 
se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba na projekt. 

g) Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; 
žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací 
dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásad transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické 
dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či výběrového řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku. 
 
 
Přílohy: 

• Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
• Příloha č. 2 - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení 

o pravdivosti údajů 
• Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 
• Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 
 

Krycí list nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu:  

„Publicita projektu Zpřístupnění brněnského podzemí“ 
 

Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu); 
obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu); 
místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma   

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky  

 
Plakáty  

Kč 

Inzerce  

Informační materiály – letáky  

Informační materiály – reklamní kampaň  

Informační materiály – mobilní výstava projektu  

Informační materiály – drobné informační předměty – stojánky na jmenovky  

Informační materiály – drobné informační předměty – image-složky  

Informační materiály – drobné informační předměty – informační kartičky  

Celková nabídková cena bez DPH  Kč 

DPH samostatně  Kč 

Celková nabídková cena s DPH  Kč 

 
 
V ………………….. dne …………… 

 
 

                                                                                           ………………………………. 
         jméno a podpis 

                                                                                  oprávněného zástupce uchazeče 
 

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
 

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,  
čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

 
 
 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího 
řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, 
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu zpracování veřejné zakázky. 
 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
 
         
V ………………….. dne …………… 
 
  
 
 
 
        ………………………………. 
                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená na základě ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  
 
 

Čl. 1 
 

Smluvní strany 
 

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 
zastoupené   primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA 
IČ:     44992785 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:     43-3256980237/0100 
 
Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí 
Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (také „OIEF MMB“). 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2.   Uchazeč 
zastoupený    
IČ:      
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Čl. 2 
 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví plnění definované 
v bodě I. zadávací dokumentace „Publicita projektu Zpřístupnění brněnského podzemí“ 
(dále také jako „dílo“), která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a to za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas 
provedeného díla a k zaplacení ceny díla za podmínek dále uvedených. 
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Čl. 3 
 

Čas a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá objednateli dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 

smlouvy v termínech uvedených v zadávací dokumentaci „Publicita projektu 
Zpřístupnění brněnského podzemí“. 
 

2. Nedodržení termínů uvedených v čl. 3 odst. 1 smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
Právo objednatele uplatňovat náhradu škody a smluvní pokutu tím není dotčeno. Rovněž 
tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z jiných důvodů stanovených 
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění 
(dále jen „obchodní zákoník“), a touto smlouvou. 

 
3. Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají 

všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno 
odvrátit ani s vynaložením značného úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze 
na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit 
tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo 
účelu předmětné smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí splňovat náležitosti uvedené v čl. 8 
odst. 5 větě druhé smlouvy. 

 
4. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla na podatelně 

Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna v Brně,  
Kounicova 67, dv. č. 454 (sekretariát), PSČ 601 67, pokud ze zadávací dokumentace 
nevyplývá jiný způsob splnění díla nebo jeho části. 

 
 

Čl. 4 
 

Cena za dílo, platební a fakturační podmínky 
 

1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, a činí ………............................ bez DPH; 
DPH samostatně ........................................; celkem ………................................... s DPH, 
a to v členění: 
 

Položka Cena s DPH 

Plakáty  

Inzerce  

Informační materiály – letáky  

Informační materiály – reklamní kampaň  

Informační materiály – mobilní výstava projektu  

Informační materiály – drobné informační předměty – stojánky na jmenovky  

Informační materiály – drobné informační předměty – image-složky  

Informační materiály – drobné informační předměty – informační kartičky  
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2. Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná a je ji možno překročit jen za těchto 
podmínek: 
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 

3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané 
hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH. 

 
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk 

zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
5. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít 

náležitosti účetního/daňového dokladu podle platných předpisů a náležitosti nezbytné 
dle § 13a obchodního zákoníku. Faktura bude obsahovat zejména: 

a. označení a sídlo zhotovitele a objednatele 
b. označení díla 
c. uvedení textu „Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí, reg. č. 

projektu: CZ.1.11/2.1.00/02.00468, je spolufinancován z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod.“ 

d. číslo faktury 
e. den vystavení a den splatnosti faktury  
f. označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno 
g. fakturovanou částku, a to v členění za jednotlivé ucelené části díla takto: 

- plakáty 
- inzerce 
- informační materiály – letáky 
- informační materiály – reklamní kampaň 
- informační materiály – mobilní výstava projektu 
- informační materiály – drobné informační předměty - stojánky na jmenovky 
- informační materiály – drobné informační předměty - image-složky 
- informační materiály – drobné informační předměty - informační kartičky 

h. razítko a podpis oprávněné osoby 
 
6. Fakturované částky za jednotlivé ucelené části dle předchozího odstavce a celková 

fakturovaná částka musejí být v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou 
zhotovitele podanou do příslušného výběrového řízení. 
 

7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
 

8. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, Příjemce: Oddělení implementace evropských fondů. 
 

9. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, 
a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel 
jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky 
dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů 
od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
původní faktury. 
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10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 

s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. 
 
 

Čl. 5 
 

Další ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost 
potřebnou k provedení díla. 

 
2. Ohledně předání díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, 

tzn. zhotovitelem a za objednatele osobou oprávněnou podle smlouvy k jednání ve věcech 
technických, který bude podkladem pro vystavení faktury (také jako „předávací 
protokol“). Bez podepsaného předávacího protokolu není zhotovitel oprávněn fakturu 
vystavit. Povinnou přílohou předávacího protokolu bude seznam s přesným vymezením 
a jednoznačnou identifikací zajištěných výlepových ploch a citylightů (v minimálním 
požadovaném rozsahu ulice, č. p. nebo č. ev., příp. jiný adekvátní popis, pokud vzhledem 
k povaze konkrétní výlepové plochy nebude možné výlepovou plochu popsat ve výše 
uvedeném rozsahu a současně takový popis bude dostatečně přesný, jednoznačný 
a srozumitelný), na kterých bylo realizováno plnění dle čl. I bodu 3.2 zadávací 
dokumentace. Povinnou přílohou předávacího protokolu bude dále kompletní 
fotodokumentace pořízená pro veškeré výlepové plochy a city-lighty, jež jsou součástí 
plnění dle čl. I bodu 3.2 zadávací dokumentace. Fotodokumentace bude pro každý plakát 
a každý city-light pořízena dvakrát, a to ve dnech 1. 4. 2011 a 30. 4. 2011. V případě 
nedoložení uvedených příloh ve smluvené kvalitě a požadovaném rozsahu je objednatel 
oprávněn dílo nepřevzít a požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 7 odst. 1 
smlouvy. 

 
3. Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně přechází vlastnické právo ze zhotovitele 

na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito k dosažení 
účelu smlouvy a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje výhradní licenci na základě 
zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jinému subjektu. 
 
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že na předmětnou zakázku 

nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši 
potřebné k realizaci zakázky. Pro tento případ se smluvní strany zaručují, že nebudou vůči 
sobě vznášet žádné finanční či jiné nároky. 

 
 

Čl. 6 
 

Odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli – 
zjevné vady je objednatel povinen vytknout při předání díla nebo jeho části, vady skryté je 
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objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Za vady vzniklé po odevzdání díla 
odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo 
chybným zpracováním díla. 

 
2. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 560 a následujících obchodního 

zákoníku. 
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, s tím, že záruční doba 

v délce 24 měsíců počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje 
na použití díla k obvyklému účelu s ohledem na povahu předmětu díla.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady 

díla. Nebudou-li vady zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobenou mu v důsledku nemožnosti 
užívat dílo řádným způsobem a právo odstoupit od smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
 

Smluvní pokuty 
 

1. Při prodlení zhotovitele s plněním díla dle čl. 3.1 smlouvy sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť započatý den trvání prodlení. Právo 
objednatele uplatňovat náhradu škody tím není dotčeno. Rovněž tím není dotčeno právo 
objednatele odstoupit od smlouvy z jiných důvodů stanovených obchodním zákoníkem 
a touto smlouvou. 

 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za každý den překročení sjednané lhůty splatnosti faktury 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky do jejího zaplacení. 
 
 

Čl. 8 
 

Závěrečná ujednání 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku a předpisů souvisejících, a zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském 
právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen veškeré doklady související s realizací 

projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění) uchovávat na jednom místě deset let po ukončení poslední platby 
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na projekt (tj. po vyúčtování projektu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní 
strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle prosté omylu 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
6. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými 

pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu 
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci „Publicita projektu 
Zpřístupnění brněnského podzemí“ a s podanou nabídkou uchazeče vybraného 
zadavatelem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Publicita projektu Zpřístupnění 
brněnského podzemí“ a v žádném případě nesmí měnit základní podstatné náležitosti 
smlouvy, kterými jsou zejména obsah, rozsah díla, čas a místo plnění a cena díla. 

 
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R6/… dne ……….. 
 
 
V Brně dne 
 
Za objednatele   Za zhotovitele 
 
                   
 
 
 
…………………………….........   ……………………………......... 

Mgr. Radek Řeřicha       
            vedoucí OIEF MMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

• Souhlas se zveřejněním smlouvy 
• Zadávací dokumentace 
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Příloha č. 1 smlouvy 
 
Souhlas se zveřejněním smlouvy 
 
Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Datum:                                                           Podpis: 
                                                                       Jméno a příjmení: 
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Příloha č. 4 zadávací dokumentace 
 
Tímto prohlašuji, že níže uvedený uchazeč 
 
„………………………………………………………………………………………………...“ 
splňuje všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady:  

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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
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 statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá 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 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 a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
 
V ………………….. dne ………………….. 
 
 
Název (obchodní firma) uchazeče, IČ ........................................................................ 
 
Jméno a podpis oprávněné osoby  ........................................................................ 
 

 


	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
	Kč
	Celková nabídková cena bez DPH
	Kč

	DPH samostatně
	Kč

	Celková nabídková cena s DPH
	Kč



	Přílohy:
	Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
	Příloha č. 2 - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů
	Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
	Příloha č. 1 zadávací dokumentace
	Krycí list nabídky
	„Publicita projektu Zpřístupnění brněnského podzemí“
	V ………………….. dne ……………


