VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
malého rozsahu s názvem

„Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze“
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „ZZVZ“), případné odkazy na ZZVZ jsou používány pouze analogicky.

Název veřejné zakázky:

Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní
mobilita v hl. m. Praze

Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

mimo režim ZZVZ dle § 31 ZZVZ

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Operátor ICT, a.s.

Sídlo:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

IČO:

02795281

DIČ:

CZ02795281

Datová schránka:

3xqfe9b

Údaje o přístupu k zadávací
dokumentaci:

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.operatorict.cz
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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování, vypořádaní a odevzdání studie proveditelnosti s názvem
„Technicko-ekonomické studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze“, která bude
podkladem pro realizaci pilotního projektu autonomní mobility v hl. m. Praze (dále jen „Studie
proveditelnosti“).
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí licenčních práv.
V průběhu realizace a naplňování předmětu veřejné zakázky bude Dodavatel pravidelně reportovat
postup práce Zadavateli, bude součinný při požadavcích vznesených Zadavatelem a dílčí výsledky bude
prezentovat minimálně na 5 schůzkách se Zadavatelem a Zadavatelem přizvanými odborníky dle
přílohy č. 4 k Výzvě.
Zadavatel je oprávněn poptat u vybraného dodavatele poskytnutí souvisejících služeb realizovaných
osobami uvedenými v seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky nad rámec
zpracování Studie proveditelnosti.
Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou blíže vymezeny v Příloze č. 3 této výzvy – Minimální
formální a obsahové požadavky na studii proveditelnosti.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion
pět set tisíc korun českých).
Z toho 1.500.000,- Kč bez DPH je předpokládaná hodnota za zpracování Studie proveditelnosti a 100.000,- Kč bez
DPH předpokládaná hodnota případných souvisejících služeb realizovaných osobami uvedenými v seznamu osob,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V případě předpokládané hodnoty za zpracování Studie proveditelnosti a navazující Služby se jedná
o maximální, nejvýše přípustnou cenu. Nabídka dodavatele, který nabídne za zpracování Studie
proveditelnosti nabídkovou cenu vyšší, než je tato hodnota, bude ze zadávacího řízení vyřazena.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín dokončení Studie proveditelnosti:

nejpozději do 1. 9. 2021 po uzavření smlouvy na
plnění veřejné zakázky

Místo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha.
Odevzdání předmětu plnění proběhne v sídle
Objednatele.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou definovány v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této
Výzvy. Účastník je do návrhu smlouvy povinen doplnit údaje v zeleně označeném poli [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK]. Tato smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Stránka 2 z 10

5. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY

5.1

Identifikační údaje dodavatele

V případě právnických osob dodavatel uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu.
V případě fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.
Tyto identifikační údaje uvede účastník do přílohy č. 1 Výzvy – Krycího listu nabídky.
5.2

Kvalifikační předpoklady a další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti včetně splnění technické
kvalifikace ve vztahu k vybranému dodavateli.
Účastník prokáže v nabídce základní a profesní způsobilost včetně technické kvalifikace v následujícím
rozsahu:
1. Splnění základní způsobilosti
Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 ZVVZ, a to předložením
čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této Výzvy – Vzor čestného prohlášení, jenž bude podepsán
osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
2. Splnění profesní způsobilosti
Účastník je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 ZVVZ, a to předložením:
• Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje
3. Splnění technické kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby účastník splňoval technický předpoklad, jehož splnění se prokazuje
předložením seznamu významných zakázek (služeb) realizovaných v posledních 7 letech. V případě
významných služeb postačí k uznání účastníkem předpokládané významné služby, pokud byla uvedená
služba dokončena alespoň z 75 % z celkového objemu služeb.
Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje účastník, který v posledních 7 letech realizoval alespoň
2 významné zakázky (služby), jejichž předmětem bylo/je zpracování některého z následujících
dokumentů: studie proveditelnosti, strategií, koncepcí, akčních plánů, ideových záměru nebo
technicko – ekonomických studií v ITS projektu v oblasti silniční dopravy v ČR na národní (celostátní)
úrovni, krajské úrovni nebo na úrovni krajských měst. Přičemž minimálně 1 významná zakázka bude
s hodnotou vyšší než 800 000,- Kč bez DPH.
Dokladem k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu je předložení 2 významných služeb účastníka
v podobě čestného prohlášení v nabídce, ve které budou strukturovaně, nejlépe formou tabulky,
uvedeny následující údaje vztahující se k významné službě:
a. Název nebo označení objednatele
b. Specifikace významné služby – alespoň stručný popis plnění poskytovaného účastníkem
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c. Údaj o finanční hodnotě plnění poskytovaného účastníkem (vyjádření v Kč)
d. Údaj o tom, v jakém rozsahu byla významná služba ke dni podání nabídky dokončená
(vyjádřitelný v %).
e. Termín plnění (termín, ve které byla služba poskytnuta, případě s uvedením konkrétního data
zahájení a ukončení plnění)
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v předloženém seznamu významných služeb.
Projektový tým
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil seznam minimálně 4 pracovníků. Uvedení pracovníci
budou odpovědní za plnění této veřejné zakázky, a to bez zřetele na to, zda jde o zaměstnance
účastníka nebo osoby v jiném smluvním vztahu k účastníku.
Účastník splňuje kvalifikační předpoklad, bude-li vždy alespoň 1 fyzická osoba splňovat všechny
zadavatelem stanové minimální požadavky v rámci každé níže uvedené profesní kategorie. Tento
kvalifikační předpoklad splňuje účastník, který disponuje osobami s následující kvalifikací:

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

1. Vedoucí projektový manažer a strategický konzultant
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v technickém nebo ekonomickém oboru.
Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v oboru doprava a dopravní systémy nebo městská
mobilita.
Prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné služby/dodávky spočívají ve výkonu funkce
vedoucího týmu zakázky, kde předmětem zakázky bylo zpracování alespoň jednoho z těchto
dokumentu: strategie, akčního plánu, koncepce, technicko – ekonomické studie v oblasti
dopravy v hodnotě min. 500.000,- Kč bez DPH.
2. Specialista na dopravní právo a bezpečnost
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v právním nebo technickém oboru.
Minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru dopravy.
Prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné služby/dodávky spočívají ve výkonu funkce
odborného konzultanta nebo obdobné, kde předmětem zakázky bylo dopravní právo
a bezpečnost.
3. Specialista na organizaci a řízení dopravy
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v technickém oboru.
Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v oboru dopravy.
Prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné služby/dodávky spočívají ve výkonu funkce
odborného technického konzultanta nebo obdobné zakázce, kde předmětem zakázky byl
systém ITS na úrovni celostátní, krajské nebo na úrovni krajského města.
4. Finanční a obchodní analytik
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru.
Prokazatelná praxe při realizaci minimálně jedné služby/dodávky spočívající ve zpracování
cost-benefit analýzy obdobného projektu.

Dokladem k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, který je účastník povinen předložit v rámci
nabídky, je seznam pracovníků, ze kterého bude vyplývat splnění shora uvedených požadavků
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zadavatele na tento technický kvalifikační předpoklad. V tomto seznamu bude u každé takového
osoby uvedeno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno a příjmení,
údaj o funkci, kterou bude vykonávat při plnění veřejné zakázky,
údaj o profesní kvalifikaci,
stručný profesní životopis obsahující vzdělání nutné k plnění veřejné zakázky,
údaj o vztahu pracovníka k účastníku (zaměstnanec, subdodavatel apod.),
stručný popis role pracovníka při práci na projektu.

Zadavatel je oprávněn si dodatečně vyžádat kopie příslušných autorizací a dokladů uvedených
v požadavcích výše.
Pro odstranění pochybností, zadavatel uvádí, že s ohledem na náročnost předmětu této veřejné
zakázky malého rozsahu zadavatel požaduje, aby se na jejím plnění jako projektový tým podíleli pouze
zkušení specialisté, disponující dostatečnou praxí poskytování plnění, jež budou v rámci této veřejné
zakázky odborně zabezpečovat.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo zadavateli nepředloží další, v této
Výzvě požadované dokumenty, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Ze
zadávacího řízení bude vyloučen dodavatel, který ve své nabídce uvedl nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje.
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
v rozsahu a za podmínek uvedených v § 226 a násl. ZZVZ.
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, které obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Certifikát nahrazuje prokázání splnění
kvalifikace v rozsahu v certifikátu uvedeném dle § 234 ZZVZ. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 ZZVZ.

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, je každý
z dodavatelů povinen prokázat základní a profesní kvalifikační způsobilost samostatně.
Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou zadavateli povinni 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.

5.3

Stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky
starší 90 kalendářních dnů.
5.4

Změny v kvalifikaci dodavatele
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Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do
pěti (5) pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout
jejich zmeškání.
Tato povinnost účastníkovi zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek;
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
V případě, že účastník vůči zadavateli nesplní výše uvedenou notifikační povinnost, je zadavatel
oprávněn vyloučit jej ze zadávacího řízení.

6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v následujícím členění:
A. Celková nabídková cena za poskytování služeb souvisejících se zpracováním, vypořádáním
a odevzdáním studie proveditelnosti v Kč bez DPH. Zadavatel omezuje nabídkovou cenu na
maximálně možnou částku 1.500.000,-Kč (bez DPH).
B. Nabídková cena za poskytnutí konzultačních služeb po odevzdání „Technicko-ekonomická
studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze“ za 1 člověkohodinu člena
projektového týmu Dodavatele (v Kč bez DPH).
Zadavatel omezuje nabídkovou cenu na maximálně možnou částku 1800,-Kč (bez DPH) za 1
člověkohodinu práce konzultanta.
Dodavatel je povinen uvést nabídkové ceny (bez DPH i včetně DPH) za plnění veřejné zakázky v Krycím
listu nabídky, která je přílohou č. 1 této Výzvy. Nabídkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné a
nepřekročitelná.
Dodavatel si vyhrazuje poptat u vybraného dodavatele poskytnutí konzultačních služeb po odevzdání
„Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze“. Tyto služby
mohou být realizovány osobami uvedenými v seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky až do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti způsobem uvedeným níže.
Tabulka č. 2: Kritéria hodnocení nabídek
Č. dílčího
Popis kritéria
kritéria

Maximální
ocenění v bodech
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1.

Celková nabídková cena za poskytování služeb souvisejících se

65 b.

zpracováním, vypořádáním a odevzdáním studie proveditelnosti
v Kč bez DPH
2.

Návrh postupu zpracování předmětu plnění (předprojektová
příprava a technická část zadávací dokumentace)

25 b.

3.

Nabídková cena za poskytnutí konzultačních služeb nad rámec 10 b.
poskytovaných služeb k Technicko-ekonomické studii realizace
projektu „Autonomní mobilita v hl. m. Praze“ za
1 člověkohodinu člena projektového týmu Dodavatele (v Kč bez
DPH).

Způsob hodnocení nabídek dle dílčích kritérií bude následující:
•

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 bude hodnocena nabídka tak, že nabídka s nejnižší
cenou obdrží 65 bodů a ostatní pak počet bodů dle následujícího vzorce: 65 x (nabídka
s nejnižší cenou /nabídková cena hodnocené nabídky).

•

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 bude hodnocena kvalitativní úroveň a soulad „Návrhu
postupu zpracování předmětu plnění (předprojektová příprava a zadávací dokumentace“ (dále
Návrh) s jednotlivými body rámcové osnovy studie proveditelnost stanovené v příloze č. 3
Výzvy.

Návrh postupu předloží dodavatel v rozsahu max. 10 normostran A4, ve kterém podrobně popíše,
jakým způsobem bude ve vztahu k jednotlivým bodům rámcové osnovy studie proveditelnosti při
plnění veřejné zakázky postupovat. V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 Návrh postupu zpracování
předmětu plnění nabídky budou hodnoceny: Podrobnost, komplexnost a odborná úroveň zpracování
jednotlivých bodů stanovené rámcové osnovy.
Pro dílčí hodnotící kritérium č. 2 Návrh postupu zpracování předmětu plnění bude pro hodnocení
zvolen následující postup:
Hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé Návrhy a pro hodnocení použije bodovou stupnici 0–25 (0
nejnižší známka – 25 nejlepší známka). Poté bude sestavena tabulka. Nejvýše hodnocené nabídce bude
přiřazeno maximální bodové ohodnocení dle tabulky č. 2, dalším nabídkám pak bude přiřazeno
hodnocení proporcionálně nižší podle získaného počtu bodů., tj. dle následujícího vzorce: 25 x
(hodnocená nabídka / nabídka s největším počtem udělených bodů).
•

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 bude hodnocena nabídka tak, že nabídka s nejnižší
cenou obdrží 10 bodů a ostatní pak počet bodů dle následujícího vzorce: 10 x (nabídka
s nejnižší cenou /nabídková cena hodnocené nabídky).

V průběhu celého hodnocení (v rámci jakýchkoli přepočtů) budou výsledky matematicky zaokrouhleny
na dvě (2) desetinná místa.
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7.1.

Stanovení pořadí nabídek

Bodová hodnocení za dílčí hodnotící kritéria č. 1, č. 2 a č. 3 budou pro každou nabídku sečtena. Na
základě celkového součtu bodů bude sestaveno pořadí nabídek, přičemž na prvním místě bude nabídka
s nejvyšším bodovým hodnocením.

8. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ
Přestože tato výzva vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli
doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu
zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení
zadávací dokumentace uveřejní nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
9. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky lze podat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele. Nabídky musí být podány nejpozději do
1. 3. 2021 do 10:00 hod. Na nabídku podanou později se pohlíží, jako by nebyla podána.
K podání nabídky je nutná registrace. Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny na adrese:
https://zakazky.operatorict.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
10. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Dále popsané požadavky doporučuje zadavatel respektovat v zájmu transparentního průběhu
zadávacího řízení. Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměňované
mezi dodavatelem a zadavatelem budou psány v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž
je vyžadován podpis dodavatele (právnické osoby), musí být podepsány statutárním orgánem
dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího
zmocnění doloženo v nabídce. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem zpracovány tak, aby byly
dobře čitelné (PDF). Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna
zastupovat dodavatele v průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje, aby každá nabídka obsahovala následující přílohy:
1. Krycí list nabídky – dodavatel použije přílohu č. 1 této výzvy;
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace – osvědčení objednatele o realizované zakázce, seznam
osob s přílohami,
3. Návrh postupu zpracování předmětu plnění;
4. Další dokumenty dle uvážení dodavatele.
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11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku malého
rozsahu, a to i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě.
Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v této výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů,
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky, včetně
všech příloh.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat podmínkám v této výzvě, může to mít za důsledek
vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Je-li nabídka shledána nejasná nebo neúplná, může zadavatel při zachování základních zásad
zadávacího řízení vyzvat dodavatele k doplnění nebo vysvětlení nabídky v přiměřené dodatečné lhůtě.
Doplněním nelze měnit či doplňovat nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro
hodnocení. Pokud dodavatel neposkytne v požadovaném termínu doplnění či vysvětlení, může to mít
za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel je oprávněn si ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

12. PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

-

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení (kvalifikace)

-

Příloha č. 3 – Minimální obsahové požadavky na studii proveditelnosti

-

Příloha č. 4 – Závazný návrh smlouvy
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V Praze dne 15. 2. 2021
Za zadavatele
signed by
Michal Digitally
Michal Fišer MBA
2021.02.15
Fišer MBA Date:
20:29:53 +03'00'

_____________________
Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva OICT

podepsal
JUDr. Matej Digitálně
JUDr. Matej
Šandor, Ph.D.
Šandor,
Datum: 2021.02.15
Ph.D.
16:47:26 +01'00'

_____________________
Operátor ICT, a.s.
JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva OICT
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