Veřejná zakázka zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ")

"Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení
objektu domova pro seniory"

zadávací dokumentace vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou v
otevřeném řízení
Zadávací dokumentace k významné veřejné zakázce byla schválena usnesením rady města
č. 2790 a) přijatém na její 58. schůzi konané dne 19. 7. 2016

Zadavatel:
MĚSTO DOMAŽLICE
sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20
jednající: Ing. Miroslavem Machem, starosta
IČ: 00253316
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Přílohy:
1. Vzor krycího listu
2. Koncept smlouvy o dílo
3. Neoceněný soupis prací s výkazem výměr
4. Projektová dokumentace, stupeň projektová dokumentace pro provedení stavby
5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst.1 písm. c)
6. Čestné prohlášení dle § 68 ZVZ
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: město Domažlice
Sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20
IČ: 00253316
Jednající: Ing. Miroslav Mach, starosta
tel.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice
číslo účtu: 104594982/0300 vedený u banky Československá obchodní banka, a. s.
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Mach, starosta,
tel. +420 349 719 144, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz
ve věcech technických: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku,
tel. +420 379 719 172, mobil 602 334 228, email: michal.hajek@mesto-domazlice.cz
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2. Vymezení předmětu plnění
2. 1. Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení
objektu domova pro seniory" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01
Domažlice, IČ 73374792 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č.
3).
2. 2. Předpokládaná cena: 6.544.031,00 Kč. bez DPH
2. 3. Zatřídění předmětu veřejné zakázky dle klasifikace: CPV kód:
45000000-7 Stavební práce
45421100-5 Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
45321000-3 Tepelné izolace
3. Místo a doba plnění veřejné zakázky
3. 1. Místem plnění veřejné zakázky je budova s čp. 638 na pozemku p.č.st. 3617 v k.ú. Domažlice
– Týnské předměstí, ul. Baldovská.
3. 2. Prohlídka staveniště se bude konat dne 8. 8. 2016 ve 12:00 hod. se srazem účastníků v ul.
Baldovská č.p. 638, před vstupem do budovy domova pro seniory.
3. 3. Termín realizace
Předpokládaný termín zahájení stavby: 3. 10. 2016
Předpokládaný termín dokončení stavby 26. 5. 2017
Uchazeč je povinen dodržet hlavní termíny plnění uvedené v SOD čl. III včetně časových milníků,
která tvoří přílohu č. 2.
Časový milník - osazení výplní otvorů včetně provedení tepelných izolací do 25. 4. 2017
Uchazeč ve své nabídce předloží časový harmonogram průběhu prací, který bude korespondovat se
zadavatelem nastaveným časovým milníkem dle čl. 3.3. této zadávací dokumentace.
4. Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 ZVZ v délce
180 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Jsou-li podány námitky, zadávací
lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách
uchazeči. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle ZVZ
smlouvu. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto ZVZ
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ nebo do zrušení zadávacího
řízení.
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5. Požadavky na kvalifikaci
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační
předpoklady, splní profesní kvalifikační předpoklady, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a splní technické kvalifikační předpoklady.
5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje ten uchazeč,
- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
- 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- 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,
- který není v likvidaci,
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
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v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- 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
uchazeče, a
- 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 uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
- 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.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem vymezeným v
§ 53 odst. 3 ZVZ. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídek. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů budou předloženy v kopii.
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč splnil profesní kvalifikační předpoklady vymezené v § 54 písm.
a), b) ZVZ:
Uchazeč je povinen k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:
- dle § 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídky
- dle § 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v kopii.
5.3. Ekonomická a finanční způsobilost
Zadavatel požaduje, aby uchazeč splnil ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (zadavatel doporučuje
použít přílohu č. 5)
5.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč splnil technické kvalifikační předpoklady vymezené v § 56 odst. 3
písm. a) ZVZ
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů
v následujícím rozsahu, minimální úrovni a níže popsaným způsobem, tzn. uchazeč musí předložit:
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 dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5
let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Kvalifikační předpoklad podle
tohoto ustanovení splní ten uchazeč, který v posledních pěti letech realizoval minimálně 5 staveb
obdobného charakteru, z nichž každá stavba byla v minimálním rozsahu 2,2 mil. Kč bez DPH,
jejímž předmětem byly stavební práce v oblasti zateplování budov.
Zadavatel požaduje předložit kopii seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních
5 let a kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací.
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat předložit originály nebo ověřené kopie dokladů,
které prokazují splnění kvalifikačních předpokladů.
5. 5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky
několika dodavatelů
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s
ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle
ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ.
Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
6. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této výzvy)
Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1 této výzvy
dokumentace. Krycí list bude potvrzen statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou
zastupováním uchazeče. V případě podpisu krycího listu pověřenou osobou doporučuje zadavatel,
aby uchazeč v nabídce předložil doklad prokazující příslušné zmocnění.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude zpracována po položkách v souladu s výkazem výměr, který je přílohou č. 3
této výzvy. Zadavatel předá neoceněný výkaz výměr, do kterého uchazeč zpracuje svoji cenovou
nabídku. Cenová nabídka musí být ve shodném členění jako zadavatelem předložený neoceněný
výkaz výměr. Cena bude uvedena celkem bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH (číselně a
slovně). Cena bude obsahovat veškeré práce a dodávky, nutné ke kompletnímu provedení
dokončení díla. Cena bude uvedena v krycím listu, který je přílohou č. 1 této výzvy. Uchazeč
odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění stavby v rozsahu stanoveným zadávací
dokumentací stavby. Dodavatel bude fakturovat pouze skutečně provedené práce na stavbě. Pokud
nebudou po vzájemné domluvě některé práce uvedené v předloženém výkazu výměr realizovány,
sníží se o tuto sumu cena díla ze soutěže. Zadavatel uchazeči doporučuje, aby při stanovení ceny
provedl prověrku projektu pro provedení stavby a neoceněného výkazu výměr, zda tato
dokumentace nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod.,
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které se mohou podle odborného názoru uchazeče nebo zkušeností z předchozích staveb ukázat jako
nevhodné, a zda neoceněný výkaz výměr není ve zřejmém rozporu s projektem pro provedení
stavby. Rozpočet uchazeč předloží v tištěné podobě a na CD (formát *xls). Zadavatel nebude
poskytovat zálohy. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Odsouhlasením soupisu
provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou
cenu dílčího plnění. Daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit do 14 kalendářních dnů po
odsouhlasení soupisu provedených prací. Doba splatnosti každého daňového dokladu je stanovena
dohodou smluvních stran na 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
8. Bankovní záruka
8.1. Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od
uzavření smlouvy a bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a
převzetí dle smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady,
přinejmenším však vždy do 15. dne ode dne předání díla a převzetí díla. Pokud je dílo převzato
objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
8.2. Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu
protokolu o předání a převzetí díla a bude platná a účinná po celou délku záruční doby
9. Pojistná smlouva
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
8.000.000,00 Kč pro jednotlivý pojistný případ.
10. Požadavky na jednotný způsob členění a zpracování nabídky
Způsob zpracování nabídky:
Požadavky zadavatele na formální zpracování nabídky, jež jsou formulovány nad rámec zákonných
povinností uchazeče, jsou výlučně doporučující povahy.
Nabídka bude podána písemně 1 x v originále. Zadavatel doporučuje předložit nabídku též v 1x v
kopii dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele a 1x v elektronické podobě na
CD (formát*pdf). Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním
orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním uchazeče. V případě podpisu nabídky
pověřenou osobou doporučuje zadavatel, aby uchazeč v nabídce předložil doklad prokazující
příslušné zmocnění této osoby.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a
zapečetěna tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude
zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně bílou samolepicí
páskou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, nabídka bude opatřena obsahem
s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
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Nabídka bude obsahovat vyplněný koncept smlouvy, který bude podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Závazný text koncept smlouvy, kterou uchazeč předloží, je přílohou č. 2
této výzvy. Uchazeč je oprávněn a současně povinen v tomto závazném textu konceptu smlouvy
vyplnit výhradně následující údaje:
- identifikaci uchazeče (dodavatele) – záhlaví smlouvy
- cenu díla - čl. IV. smlouvy
- zástupce zhotovitele čl. XXV. smlouvy
- místo a datum podpisu konceptu smlouvy uchazečem (dodavatelem), obchodní firmu či název
uchazeče (dodavatele) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče (dodavatele) – závěr
smlouvy.
V případě, že uchazeč v konceptu smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text konceptu
smlouvy, než jak je umožněno a požadováno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a tento
uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Nabídka bude podána v zapečetěné obálce, která bude na uzavření opatřena otiskem razítka
uchazeče, podpisem statutárního příp. pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro
seniory" - NEOTVÍRAT
Nabídka bude obsahovat jednotlivé části v následujícím pořadí:
1. Krycí list nabídky. Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle
přílohy č. 1 této výzvy. Krycí list bude potvrzen statutárním orgánem uchazeče nebo osobou
pověřenou zastupováním uchazeče. V případě podpisu krycího listu pověřenou osobou
zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil doklad prokazující příslušné zmocnění
2. Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče v souladu s touto zadávací dokumentací
3. Vyplněný koncept smlouvy o dílo vč. příloh bude podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče. Závazný text konceptu smlouvy, kterou uchazeč předloží, je přílohou
této výzvy. Přílohy smlouvy – Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
Příloha č. 4 – Časový harmonogram
Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění
Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů
4. Nosič CD, který bude obsahovat: - kompletní nabídku v el. podobě ve formátu *pdf
- rozpočet stavby ve formátu *xls
5. Součástí nabídky musí být rovněž doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ následující:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Pro prokázání dokladů v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ doporučuje zadavatel použít přílohu č. 6
zadávací dokumentace.
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11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena dle § 39 ZVZ a končí dnem 6. 9. 2016 v 9:00 hodin.
Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na podatelnu zadavatele na
adrese:
Městský úřad Domažlice
podatelna
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
podatelna - číslo dveří 106, telefon: 379 719 111
pracovní doba:
Pondělí, středa
7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek
7:30 - 11:30 12:00 - 15:00 hod.
Pátek
7:30 - 11:30 12:00 - 14:00 hod.
12. Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 6. 9. 2016 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Domažlicích, číslo dveří 406, 4. patro. Osoby, které jsou oprávněny být při otevírání obálek:
členové komise, po jednom zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání
nabídek. Osoby oprávněné jednat za uchazeče se prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, případně plnou mocí vystavenou uchazečem. Nabídky doručené po lhůtě pro
podání nabídek nebudou otevřeny, posuzovány ani hodnoceny.
13. Posouzení a hodnocení nabídek
13. 1. Posouzení nabídek
Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených v této výzvě. V případě, že
nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené či vyplývající ze zákona, bude
nabídka vyřazena a uchazeč bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
13. 2. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.
14. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit, pokud mu nebude přidělena dotace, jejímž
prostřednictvím má být plnění veřejné zakázky spolufinancováno, či pokud mu bude přidělena
v nižším rozsahu, než odpovídá podané žádosti o dotaci, případně pokud mu budou dotační
prostředky kráceny, to vše v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ.
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15. Závěrečná ustanovení
Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění jako podlimitní významná veřejná zakázka na stavební práce.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné
zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

------------------Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta
v z. JUDr. Zdeněk Novák v. r.
Domažlice dne 29. 7. 2016
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