Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Název zakázky:

Dodávka exteriérových výukových prvků do interaktivní
expozice „Dobrodružství v zahradě“

Typ zakázky

Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná jako zakázka malého
rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb.

Datum vyhlášení
zakázky:

10. 9. 2015

Název programu:

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a
poradenství dle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010

Název projektu:

Interaktivní expozice „Dobrodružství v zahradě“

Zadavatel
Název / obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Jakub Halaš - ředitel

IČ zadavatele:

43752110

DIČ zadavatele:

-

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Adéla Venerová, adela.venerova@muzeum.ricany.cz,
tel: 605 878 003

Zakázka
343.956,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota
zakázky:

Celková nabídková cena nesmí překročit částku 416.210,- Kč
Kč vč. DPH a je z hlediska rozpočtu projektu cenou maximální
a nepřekročitelnou.
Cena se skládá ze 4 položek:
Část A: Set interaktivních prvků „Výukové panely“ - cena
max. 88.500,- Kč vč. DPH
Část B: Set interaktivních prvků „Živočichové v krajině“ – cena
max. 65.050,- Kč vč. DPH
Část C: Set interaktivních prvků „Voda v krajině“ – cena max.
211.025,- Kč vč. DPH
Část D: Set interaktivních prvků „Život v půdě“ – cena max.
51.635,- Kč vč. DPH
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Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky:
zadavatel zaplatí za poskytnutou dodávku cenu na základě
zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 30 dní od
doručení faktury zadavateli.

Lhůta pro podání
nabídek:

25. 9. 2015 do 10:00
Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany

Místo pro podávání
nabídek:
Lhůta a místo dodání:

Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany
Do 4. 12. 2015 dle rámcového harmonogramu dodávek příloha č.5 .

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou
vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro
předložení nabídky a trvá nejméně 90 kalendářních dnů.

Informace k zadávací
dokumentaci:

Zadávací dokumentace je zpřístupněna na webových
stránkách zadavatele www.ricany.cz/muzeum

Prohlídka místa plnění:

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 bude ve 13h umožněna uchazečům
prohlídka místa plnění. Kontaktní osobou je Adéla Venerová.

Popis předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka dlouhodobého
venkovního zařízení pro výukové účely s následujícími
parametry:
A) „Výukové panely“
Výtvarně a stylově budou všechny výukové panely jednotné.
Podobu panelů před jejich dodáním proto vždy schválí
zadavatel. Obsah panelů bude před jejich zhotovením
specifikován a dodán zadavatelem.


Předmět zakázky:

A1 Multifunkční badatelský stůl a lavice

Rozměr stolu d š v: 220x100x82cm (včetně „ohrádky“, světlý
prostor pod stolem musí být min. 70cm tak, aby byl přístupný i
vozíčkářům)
+ 2 x lavice d š v: 220x45x43cm – prosté bez opěradla.
Materiál: dřevo – modřín + voděvzdorná překližka
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres A1.


A2 Multifunkční panel

Rozměr d, v 180x120cm
Materiál: dřevo modřín
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Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku
Dřevěný rám bude sestávat z masivního dřeva se dvěma
nohama, pevně uchycený do země ocelovými zinkovanými
patkami s prořezem. Součástí dodávky bude jedna plná deska
voděvzdorné překližky tloušťka 16mm, tabule čirého plexiskla
tloušťky 6mm pro výtvarné aktivity a rám na tkaní bez
natažené osnovy.
Součástí dodávky je kovová patka, zabetonování a instalace
panelu.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres A2.
 A3 Výuková černá tabule
Tabule bude určena pro psaní křídami.
Tabule bude uchycena ke stávajícímu zábradlí a bude
zhotovena pro celoroční venkovní expozici, musí být
zhotovena z k tomu určených materiálů. Požadovaný rozměr
80x160 cm, případný jiný rozměr musí schválit zadavatel.


A4 Interaktivní panel „Jak to vidí“

Materiál konstrukce panelu: dřevo modřín
Materiál pro potisk: dibond
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, barvy dle potřeby panelu.
Venkovní panel bude sestávat z rámu a dvou kruhových
desek, na které bude uchycena deska s tiskem. V krycí desce
budou průzory. Otáčení diskem možné po stranách, zejména
pro dětské uživatele.
Součástí dodávky je kovová patka, zabetonování a instalace
panelu.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres A4.
 A5 Infopanel 2ks
Materiál: dřevo modřín
Materiál pro potisk: dibond
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, barvy dle potřeby panelu.
Venkovní panel bude sestávat z dřevěného rámu se dvěma
nohama, pevně uchycené do země ocelovou zinkovanou
patkou či U profilem .
Součástí dodávky je kovová patka, zabetonování a instalace
panelu.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres A5.
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A6 Interaktivní panel „Ochrana přírody“

Materiál konstrukce panelu: dřevo modřín + voděvzdorná
překližka + PP lano
Materiál pro potisk: dibond
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku.
Venkovní panel bude sestávat z modřínového rámu a desky
z voděvzdorné překližky, na které bude uchycena deska
s tiskem. Rám má ve sloupcích otevřené vrtané otvory pro
provlékání lana (principem bude spojování k sobě patřících
informací). Součástí dodávky bude i polypropylenové lano
průřezu 12-16mm kotvené ze zadní strany rámu nerezovým či
zinkovaným okem. Na opačné straně bude lano ukončeno
dřevěnou koulí průměru 40-50mm. Součástí dodávky je
kovová patka, zabetonování a instalace panelu.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres A6.
B) „Živočichové v krajině“
 B1 Voliéra
Rozměr: v. š. hloubka 200x200x100(80) cm
Materiál: dřevo – preferován modřín, přípustný i smrk nebo
borovice, zinkované nebo nerezové pletivo, (příp. celokovová
hliníková s bočním dřevěným opláštěním.)
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, kovové prvky pozink / hliník.
Dřevěná konstrukce s plnou zadní stěnou, zastřešená, pro
umístění handicapovaného ptáka. Součástí bude zabudovaný
kotec s rozměry 100x50x50cm s bočním přístupem pro
dočasné umístění dalšího handicapovaného živočicha.
Ilustrační foto v příloze B1.
 B2 Hmyzí domečky
Materiál: dřevo – smrk, stříška modřín
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, barvy dle potřeby panelu.
Objekt bude kotven kovovými patkami do betonu, případně
odpovídajícími zemními vruty. Objekt bude dodán bez
materiálové výplně. Součástí dodávky budou 3ks plastových
tubusů (čiré plastové trubky délky cca 25cm a průměru min.
20mm.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres B2.
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 B3 Hmyz – lavičky 4ks
Materiál: masivní tvrdé dřevo
Materiál: masivní tvrdé dřevo
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, barvy dle potřeby patinování.
Dřevěné lavičky ve tvaru vývojových stádií druhu hmyzu –
kovařík.
Prvky budou opatřeny jedním nebo dvěma ocelovými trny pro
potřeby kotvení, pokud nebudou přirozeně stabilní. Před
zhotovením je dodavatel povinen předložit vizuální návrh pro
posouzení zadavatelem.
4ks
1ks vajíčko – 40 - 50cm
1ks larva – 120 - 150cm
1ks kukla – 120 - 150cm
1ks dospělec – 120 -150cm.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres B3.
 B4 Objekt Mozaika
Set nádob zapuštěných do země s dřevěnými víčky. Nádoby
budou zhotoveny z KG trubky vnitřního průměru 300mm a
nebudou mít dno, dno bude vysypáno minimálně 10 cm štěrku
pro drenování. Víčka budou zhotovena z hoblovaného dřeva
(modřín/akát/dub/jasan) tl. 18-30mm s úchopovým držátkem.
Průměr šestihranu bude 30 - 40cm, počet těchto prvků pak
minimálně 6 (max 10). Okolí bude vysypáno jemným štěrkem
frakce 4/8 v mocnosti minimálně 5cm.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres B4.
 B5 Ptačí budka s vestavěnou kamerou
Rozměry standardní (typový výrobek)
Vletový otvor 3 -4 cm.
Součástí budky a dodávky je kamera, která umožňuje
pozorovat dění v budce, včetně prodlužovací kabeláže v délce
min. 5m.
C) „Voda v krajině“
C1 Objekt Voda v krajině
Kanálky budou na místě odlity z voděvzdorného betonu. Jejich
šíře bude min. 15cm, hloubka min. 5cm, mocnost betonového
profilu min. 10cm na bocích a 15cm na dně kanálku. Beton
bude armován betonářskou ocelí (roxor 6 - 8mm, karisítě
10X10cm).
Na rozbočce obou koryt budou dvě šoupata zhotovená jako
kovový (zinkovaná ocel/ nerez) rámeček zasazený do
betonového profilu koryta (bude do něj zabetonován, či vložen
a uchycen silikonovým tmelem) do kterého se bude zasouvat
zábrana z nerezového či zinkovaného plechu, či
z modřínového nebo dubového dřeva. Tyto prvky budou ke
.
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kovovému rámečku přichyceny řetízkem.
Voda ústí do malé betonové jímky. Ta bude konstruována dle
přiloženého řezu. Jímka bude vyzděna ze ztraceného
bednění, foliována a vysypána kačírkem. Přepad jímky bude
řešen jako gravitační a bude napojen do přiléhajícího svodu
dešťové vody z budovy. Pohledový obklad hrany je
z masivních dubových trámů 15/26cm bez povrchové úpravy.
Styk betonu korýtek a folie nádrže bude pevně izolován
silikonovým tmelem.
Rozměrové specifikace a konstrukční detaily popisuje
přiložený výkres C1.
Dlažby budou zhotoveny jako divoká mozaika z odsekové žuly
(odseky od kostek) kladené do štěrkového souvrství. Obrubu
bude tvořit žulová kostka 10x10cm kladená v jedné řadě do
betonu. Lokalizaci dlažeb popisuje přiložený výkres – Příloha
č. 9 „Situační plán“, skladbu souvrství dlažeb pak výkres C2.
D) „Život v půdě“
D1 Interaktivní cyklus Vývoj rostliny a roční doby
Objekt v podobě dřevěných otočných kol se znázorněním
jednotlivých fází růstu rostliny a střídáním ročních dob.
Navazuje konstrukčně na obruby zvýšených záhonů. Otočná
kola musí být vyměnitelná. Objekt je typovou obdobou shodný
interaktivních panelů uvedenými v části 1a).
Materiál: voděvzdorná překližka, modřín, tisk na dibond.
Obsah panelů a grafické zpracování dodá zadavatel –
Muzeum Říčany.
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres D1.
D2 Treláž pro popínavé rostliny
Treláž sestává z 3 kovových sloupků - zinkovaný jekl
60x60x3mm s nadzemní částí h= 160cm. Treláž tvoří dřevěné
ze všech stran hoblované smrkové latě profil 3-4 x 6-7cm
s dvouvrstvým ochranným nátěrem bezbarvou lazurou. Mezi
latěmi nebude spára větší než 80mm.
Expozice popínavých rostlin poukazuje na možnosti ozelenění
malých prostor městských zahrad, vnáší vertikální zeleň mezi
budovy. Treláž bude každoročně osazována v rámci výuky
letničkovými liánami vábícími hmyz a opylovače a bude tak
sloužit pro jejich pozorování. Rostliny nejsou součástí
dodávky.
Rozměrové specifikace ve výkresu D2.
D3 Demonstrační kompostéry
(rozměry: d 270-300 x h 90-100 x v 90-100 cm)
Materiál: dřevo preferován modřín, alt. smrk; kov (zinkovaná
ocel/hliník)
Tříkomorový ukázkový kompostér, v prostřední komoře budou
zabudovaná dvířka a plexisklo s rozměry 15x15 – 15x30 pro
pozorování kompostovacích procesů. Třetí komora slouží pro
skladování vyzrálého kompostu, který se dále používá
v zahradě. Přední strana má být upravena tak, aby byla
.
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vyjímatelná (lze i postupně po prknech), či otevíratelná.
Ilustrační foto v příloze D3.
D4 Výukové záhony – 3 ks
(rozměr d 200x h110cm x v 60cm)
Materiál: dřevo – smrk
Povrchová úprava: přírodní bezbarvý nátěr na bázi oleje a
vosku, barvy dle potřeby panelu.
Zvýšené dětem, dospělým - dobře dostupné plochy pro
pěstování sezónních plodin s dřevěnou obrubou. Vnitřní strana
záhonů bude vyložena po celém obvodu nopovou folií. 2
záhony určeny pro pravidelnou péči a pozorování
přírodovědných kroužků, 3. záhon určený pro další
experimentální výukové pěstování. Výsadby nejsou součástí
dodávky. Součástí dodávky je substrát (Bude využit ze
stávajících kompostérů).
Rozměrové specifikace popisuje přiložený výkres D4.
D5 Ukázkové výsadby keřů a trvalek
Výukové výsadby různých typů a forem vegetace. Použití
rostlin se zohledněním domácích a místních druhů rostlin.
Ukázka nových přírodě blízkých způsobů řešení vegetace
v zahradách, užití aromatických a léčivých bylin, domácích
lesních druhů rostlin, jedlých plodů apod. Byliny budou dále
zpracovávány v rámci výukových programů a kroužků.
Výsadby specifikuje příloha „Situační plán“ a příloha D5
tabulka užitých druhů rostlin. Při realizaci výsadeb se
dodavatel bude na místě řídit pro výsadby jednotlivých druhů
pokyny zadavatele.

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

Základní, profesní a
technické kvalifikační
předpoklady dodavatele:

1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
formou čestného prohlášení – příloha č. 2 této Výzvy
2) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
3) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč doloží prostřednictvím čestného prohlášení (příloha
č. 2)
4) Technické kvalifikační předpoklady: seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3
.
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letech obdobného charakteru. Zadavatel požaduje doložit
alespoň 1 referenční zakázku s finančním limitem min.
150.000,- Kč bez DPH vč. uvedení kontaktu na
zadavatele této zakázky pro příp. ověření pravdivosti
uvedených údajů.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Hodnotící kritéria:

Požadavky na stanovení
nabídkové ceny:

Uchazeč uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy)
celkovou nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu
včetně DPH.
Uchazeč vyplní cenovou nabídku, která je přílohou č. 3 Výzvy
a výslednou cenu uvede v požadovaném členění v krycím listu
nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.
Uchazeč je povinen v rámci celkové nabídkové ceny zároveň
dodržet limity cen uvedené v části Předpokládaná hodnota
zakázky. Nedodržení těchto limitů povede k vyloučení
uchazeče.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky, dopravu,
instalaci a zprovoznění dle těchto zadávacích podkladů.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná
se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních
vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky, a to bez
DPH.
Nabídková cena bude cena konečná, její pozdější změny
nejsou přípustné.

Požadavky na kvalitu
dodávky:

Požadavky na kvalitu dodávky jsou stanoveny přímo v popisu
předmětu zakázky u jednotlivých položek a zároveň
v přílohách, které detailně specifikují vybrané výukové prvky.

Způsob hodnocení:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.

Požadavky na varianty
nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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Obchodní podmínky
Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Platební podmínky

Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky:
zadavatel zaplatí za poskytnutou dodávku cenu na základě
zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 30 dní od
doručení faktury zadavateli.

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy, jehož závazný
text tvoří přílohu č. 4 této výzvy k podání nabídek. V návrhu
smlouvy uchazeč doplní do formulářových polí údaje
požadované zadavatelem. Návrh smlouvy bude podepsán
uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v
souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném
registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě
udělené prokury či přiložené plné moci).

Dodatečné informace
Dodatečné informace
k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, a to formou dotazu
adresovaného e-mailem kontaktní osobě zadavatele.
Zadavatel dotaz zodpoví.

Požadavky na zpracování nabídky
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Obsah nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný
uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či
členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou
osobou na základě udělené prokury či přiložené plné
moci.)
2) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
(příloha č. 2)
3) Vyplněnou cenovou nabídku – jednotkové ceny (příloha č.
3).
4) Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4) podepsaný
uchazečem – statutárním orgánem nebo jeho členem či
členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou
osobou na základě udělené prokury či přiložené plné
moci.
5) Podepsaný rámcový harmonogram (Příloha č. 5)

.
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6) Seznam subdodavatelů - bude obsahovat specifikaci
částí zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu
či více subdodavatelům, vč. jejich identifikačních údajů.
Prostřednictvím subdodavatelů bude realizováno max.
65% fakturovaných celkových nákladů.(příloha č. 6)
7) Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré dokumentace
související s touto veřejnou zakázkou (příloha č. 7).




Požadavek na písemnou
formu nabídky:






Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Nabídka bude předložena ve dvou originálech v písemné
formě a zároveň na CD, v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti
volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení
zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení
zadavatele).
Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v
českém jazyce.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty
nebudou hodnoceny.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné
obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
Dodávka exteriérových
výukových prvků do
interaktivní expozice „Dobrodružství v zahradě“–
NEOTVÍRAT“.
Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, IČ a
adresa, na niž je možné poslat případné oznámení o
podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek.
Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení
manipulace s obsahem opatřeny na zadní straně na
uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce
uchazeče.

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na
předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné
zakázky v souladu s čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č.
1083/2006. Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
1)
2)

3)

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření
smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče.
Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i
v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím
odstavci.
Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
.
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4)

znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – VZOR
Tabulka cenová nabídka – jednotkové ceny
Návrh smlouvy o dílo
Rámcový harmonogram
Seznam subdodavatelů
Souhlas se zveřejněním – VZOR
Rozměrové specifikace – výkresy A1, A2, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D1, D2, D3, D5
Situační plán

V Říčanech dne 10. 9. 2015

………………………………………………
Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany
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