ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 52 odst. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)
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Název zakázky

„Snížení energetické náročnosti 1. máje 25-26, Habartov“
Zadání této veřejné zakázky probíhá v souladu s § 56 a §54 odst 2) písm. b) Zákona, formou
otevřeného řízení v podlimitním režimu.
1.
Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Město Habartov
Sídlo:
Náměstí Přátelství 112, 35709 Habartov
IČ:
00259314
Statutární orgán:
starosta města – Ing. Petr Janura
Osoba oprávněná provádět smluvně právní kroky, rozhodovací úkony (a další úkony, které
musí ze zákona činit zadavatel sám), související s touto VZ: Ing. Petr Janura
2.

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Radek Sušanka, Kostelní 505/2, 350 02 Cheb
tel.: +420 737 445 159, email: radek.susanka@cbox.cz

3. Přístup k ZD
Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
Profil zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_12.html
4. Identifikační údaje VZ
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka ve smyslu § 26 Zákona
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu ve smyslu § 56 a §54 odst 2)
písm. b) Zákona.
Druh veřejné zakázky dle převažujícího předmětu: Zakázka na stavební práce
5. Zpracovatel zadávacích podmínek – administrace zadávacího řízení
SU-CONSULT s.r.o., Dvořákova 2249/21, 35002 Cheb, IČ: 27970175
6. Zpracovatelé PD a výkazů výměr
Ing. Kristýna Levorová, Ing. Arch. Petr Kvasnička, ArchEnergy s.r.o., Plzeň 1, Bolevec,
Sokolovská 1105/100, IČ: 01795937
7. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletního zateplení fasády objektu kontaktním
zateplovacím systémem, výměnou části výplní otvorů (oken a dveří) a zateplení střechy.
8. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní předmět zakázky dle CPV kódu je: 45454100-5 - Rekonstrukce budov
9. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 7 520 569,91 Kč bez DPH.
10. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předání staveniště:
Zahájení stavby:
Dokončení a předání stavby:
Vyklizení staveniště:

předpoklad do 1.5.2019
zhotovitel je povinen zahájit stavbu nejpozději následující
pracovní den po předání staveniště
do 15.11.2019
ke dni předání díla
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Místo plnění: BD 1. máje 25-26, Habartov (viz PD).
11. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před
podáním nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky dle § 54 odst. 6 zákona proběhne dne 4.3.2019
ve 13:00hod. se srazem na místě plnění.
12. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé požadovat po
zadavateli do 7 pracovních dnů před uplynutím termínu pro podání nabídek, na kontaktní
osobu zadavatele, případně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
V případě podání žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodavatelé uvedou
pouze text žádosti a nepřipojují podpis ani obchodní název společnosti!!!
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení
zadávací dokumentace poskytováno telefonicky.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti a
případných souvisejících dokumentů nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele, a to pouze na profilu zadavatele.
13. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
14. Hodnocení nabídek
Kritérium hodnocení:
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Metoda hodnocení:
Pořadí účastníků bude stanoveno dle hodnotícího kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno komisí jmenovanou zadavatelem, která seřadí pořadí
nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a současně v
případě rovnosti nabídkových cen, nabídka, která byla podána nejdříve.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo provést posouzení
splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele
(účastníka zadávacího řízení, který podal dle hodnocení nejvýhodnější nabídku).
15. Lhůta a podmínky pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny do dne 28. 3. 2019 do 13:00 hod.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal v rámci
zadávacího řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci,
bude zadavatelem vyloučen.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v Zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky musí být podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje (profilu
zadavatele) v 1 vyhotovení a v českém jazyce. Adresa profilu zadavatele je uvedena
v úvodních ustanoveních těchto zadávacích podmínek.
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V případě, že účastníci zadávacího řízení předkládají doklady v jiném než českém jazyce,
musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se
předkládají bez překladu.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj.
kompatibilní s Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
Položkový rozpočet po naceněný výkazu výměr předloží uchazeči ve formátu kompatibilním
s Microsoft Office (Excel).
Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího
řízení a stanovené smluvní podmínky (závazný návrh smlouvy), které jsou součástí zadávací
dokumentace. Neakceptování zde uvedených požadavků bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Požadovaná struktura nabídky:
1.

Krycí list nabídky – jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář (příloha č. 1
této zadávací dokumentace).

2.

Obsah nabídky

3.

Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace dle čl. 18 ZD - v rozsahu a formě
požadované zákonem a touto zadávací dokumentací (postačí příloha č. 2 této zadávací
dokumentace).

4.

Doklad o složení jistoty. V případě předložení jistoty ve formě záruční listiny či
prohlášení pojistitele musí být předložen originální soubor v elektronické podobě včetně
elektronických podpisů pojistitele resp. poskytovatele bankovní záruky

5.

Časový harmonogram

6.

Závazný návrh smlouvy (viz příloha č.3 ZD) s doplněnými údaji, který musí být
podepsaný účastníkem zadávacího řízení nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka zadávacího řízení – u právnických osob způsobem dle obchodního rejstříku;
osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny doložit kopie příslušných pověření
či plné moci;
 Dodavatel je povinen do návrhu smlouvy uvést seznam poddodavatelů spolu s
uvedením, jaká část předmětu plnění bude realizována příslušným poddodavatelem (v
případě, že nebude předmět plnění realizován poddodavateli, uvede dodavatel do
návrhu smlouvy „bez využití podzhotovitelů“);
 Dodavatel je povinen do návrhu smlouvy uvést min. 1 autorizovanou osobu v oboru
Pozemní stavby (PS) jimiž bylo prokazováno splnění profesní způsobilosti.

7.

Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této
zadávací dokumentace – příloha č. 4 této ZD.

Zadavatel nepožaduje podpis nabídky či její části elektronickým podpisem uchazeče.
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16. Informace o výsledku zadávacího řízení
Uchazeči budou o výsledku informování písemně.
17. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je účastník zadávacího řízení svou nabídkou
vázán, je 60 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
18. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
18.1 Vymezení požadavků na prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona
Způsobilým je dodavatel, který prokáže v souladu s §74 zákona, že:
1. Odst. 1 a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu a dále dle podmínek dle §74 odst. (2) a
odst. (3)
i. rejstřík trestů
2. Odst. 1 b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek
i. potvrzení příslušného finančního úřadu
ii. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
3. Odst. 1 c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
i. písemné čestné prohlášení
4. Odst. 1 d)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
i. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
5. Odst. 1 e)
není v likvidaci (dle §187 občanského zákoníku), není proti němu
vydáno rozhodnutí o úpadku (dle §136 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění), a není vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele
i. výpis z obchodního rejstříku
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu právnické osoby, musí podmínku dle § 74
odst. 1 písm. a) zákona splňovat také vedoucí pobočky závodu.
Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní způsobilost podle § 74
odst. 1 písm. a) zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení či členem
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
18.2 Vymezení požadavků na prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením:
a. výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona
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b. dokladu o oprávnění k podnikání, a to s předmětem podnikání „provádění staveb,
jejich změn a odstraňování“ v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména
příslušné živnostenské oprávnění.
c. osvědčení o odborné způsobilosti:
- alespoň 1 osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby s autorizací dle
zák. č. 360/1992 Sb. a to v oboru Pozemní stavby (PS).
- Zároveň dodavatel doloží prohlášení, že se jedná o kmenové zaměstnance
dodavatele nebo že má s těmito osobami uzavřenou smlouvu o budoucí
spolupráci.
Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
18.3

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání minimálního ročního obratu uchazeče ve výši min.14 mil. Kč a to za
každé z 2 bezprostředně předcházejících účetních období.

18.4


Technická kvalifikace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

seznam stavebních prací v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona, a to včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací, obsahující min. 3 stavby
spočívající v kompletní rekonstrukci nebo výstavbě nové budovy v jednotlivé hodnotě
min. 7 mil. Kč bez DPH. Stavební práce musí být poskytnuty za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení.

Předložená osvědčení dle § 79 odst. 2, písm. a) musí dále obsahovat údaje:
a) název dokladu,
b) označení osoby, která doklad vyhotovila,
c) datum vyhotovení,
d) označení stavebních prací poskytnutých dodavatelem,
e) v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 83 Zákona identifikační údaje jiné
osoby, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření
smlouvy podle § 83 odst. 1 písm. d)
18.4 ostatní ustanovení ke kvalifikaci
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Dodavatel prokazuje splnění způsobilosti v souladu s ustanovením §45 doložením dokladů
o kvalifikaci v nabídkách v kopiích, případně je mohou nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §87 Zákona. Zadavatel
si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle §74 a profesní způsobilost podle §77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců před zahájením zadávacího řízení.
Vybraný dodavatel bude povinen dle § 122 zákona předložit před podpisem smlouvy
zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, pokud
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nebyly součástí nabídky zadavatele nebo předloženy na základě výzvy zadavatele.
Nepředložení uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného
dodavatele dle ustanovení § 122 odst. 5 zákona. Požadované doklady lze v souladu s §211
odst. 3 Zákona předkládat pouze v elektronické podobě (např. přes systém EZAK či
datovou schránku…).
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilosti podle §77
odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může v souladu s § 83 Zákona prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní kvalifikace s výjimkou kritéria podle §77 odst. 1 požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle §77 odst. 1 jinou osobou,
Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
Doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 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. Písemný závazek musí splňovat podmínky dle §83 odst. 2) Zákona.

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu § 82 zákona několika dodavateli společně
a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) samostatně v plném rozsahu.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Dodavatelé mohou k prokazování kvalifikace využít seznam kvalifikovaných dodavatelů
(§ 226 a násl. zákona), certifikát (§ 233 a násl. zákona) a jednotné evropské osvědčení
(§ 87 zákona).
19. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
ve výši 140 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých)
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 § 41 zákona jistotu, jde-li o
bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 § 41 zákona jistotu,
jde-li o pojištění záruky.
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Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Číslo účtu zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty: 6015-0862162329/0800
K platbě je potřeba uvést VS = IČ účastníka a do zprávy pro příjemce uvede: VZ 1.
máje 25-26.
20. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:
- celková cena díla v Kč bez DPH;
- vyčíslení DPH v Kč a procentech;
- celková cena díla včetně DPH.
Dodavatelé nebudou nabídkovou cenu v Kč bez DPH jakýmkoli způsobem zaokrouhlovat a
do návrhu smlouvy uvedou totožnou cenu vzešlou na základě součtu obou oceněných soupisů
prací.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, jejíž
součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací.
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty
veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému
a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny až do konce její platnosti.
21. Dodržení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
Zadavatel v souladu s ustanovením §6 odst. 2 Zákona ve vztahu k dodavatelům musí
dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.
V souladu s touto zásadou zadavatel uvádí následující:
Pokud jsou v soupisu prací a PD uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, jedná se
pouze o vymezení očekávaných minimálních standardů použitých výrobků a materiálů.
Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i
jiných, rovnocenných řešení a materiálů dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel
nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.
22. Vyhrazená změna závazku
Zadavatel si ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a
připouští navýšení/snížení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě
zvýšení/snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena/snížena cena o příslušné
navýšení/ponížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné
změny za podmínek upravených v závazném návrhu smlouvy. Cenu lze zvýšit/snížit pouze
formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a
způsobem, který bude v souladu se Zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.
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23. Obchodní podmínky a platební podmínky
Zadavatel stanovuje veškeré obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu
smlouvy o dílo, který je přílohou této dokumentace. Smlouva bude uzavřena s vítězným
dodavatelem. Dodavatel je povinen doplnit veškeré vyznačené části smlouvy, které umožnují
zápis.
Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které
jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Není rovněž oprávněn přikládat
žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
Pojištění
Vybraný dodavatel bude povinen předložit ke dni podpisu Smlouvy originál nebo ověřenou
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7 000 000
Kč.
24. Ostatní podmínky
 Účastník je povinen podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky.
 Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě je uveřejněna na profilu
zadavatele viz čl. 3 ZD.
 Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžné sledování profilu zadavatele, a to po
celou dobu
 trvání zadávacího řízení.
Zadavatel je oprávněn posuzovat nabídky uchazečů i z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny obdobně dle § 113 zákona.
 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Habartově dne 22. 2. 2019
Přílohy
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení – kvalifikace
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Položkový rozpočet - komplet
5. Projektová dokumentace
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