Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zajištění servisu, údržby a oprav služebních automobilů VŠB-TUO
služba
50110000-9 – opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství

Název zakázky:
Druh zakázky:
Kód CPV:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
619 89 100
CZ61989100
Ing. Gabrielou Mechelovou - kvestorkou
ČSOB, a.s.
100954151/0300
Bc. Marie Kubešová, tel: +420 597 325 275, e-mail: marie.kubesova@vsb.cz
http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/

Zadavatel uveřejněním této výzvy zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá dodavatele k podání
nabídky.

ODDÍL I
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Část I
Část II
Část III
Část IV
Část V
Část VI

Vymezení předmětu zakázky
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Lhůta pro podání nabídky
Způsob podání nabídek
Požadavky na prokázání kvalifikace
Pravidla pro hodnocení nabídek
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ČÁST I
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je provádění servisu na služebních vozidlech zadavatele.
Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

ČÁST II
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání nabídek a je spolu s výzvou dostupná na adrese:
http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ČÁST III
Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 7. 12. 2018 v 10:00 hod.
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.
Zpřístupnění nabídek proběhne dne 7. 12. 2017 v 10:10 hodin v sídle zadavatele, tj. Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, místnosti A1023.
Zpřístupnění nabídek se bude konat bez účasti zástupci účastníků zadávacího řízení.

ČÁST IV
Způsob podání nabídek
Nabídky je možné předkládat písemně v českém jazyce, a to elektronicky, pomocí elektronického nástroje
ppeSystem dostupného na http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/.
ČÁST V
Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti čestným prohlášením dle přílohy č. 3, tedy že dodavatel
není dodavatelem který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestné činy, jejichž výčet je v závorce na konci textu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele (trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s
lidmi; tyto trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví,
podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z
nedbalosti); trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské
unie); trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti České republice, cizímu státu a
mezinárodní organizaci; trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení
činnosti orgánu veřejné moci)), k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, nebo proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická soba, musí podmínku
podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Profesní způsobilost
Zadavatel po dodavateli požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel upřednostňuje prokázání kvalifikační způsobilosti formou odkazu na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy, tedy odkaz na internetovou stránku obsahující požadovaný
dokument, například internetovou stránku obchodního rejstříku.

ČÁST VI
Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel pro účely hodnocení nabídky zpracoval tabulku hodnocení, která je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace. Dodavatel vyplněnou tabulku hodnocení předloží ve své nabídce. Tabulka hodnocení bude
zcela v souladu s tabulkou nabídkových cen (příloha č. 1), která bude přílohou návrhu smlouvy.
Způsob hodnocení:
Zadavatel stanovil tato hodnotící kritéria a subkritéria:
Kritéria:
Číslo
položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

váha
30%
20%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
3%
5%

položky
mechanické práce
elektro práce
karosářské práce
lakýrnické práce
poskytnutá sleva z oficiálního ceníku materiálu
základní položky práce pneuservisu
příprava a zajištění STK - diesel
příprava a zajištění STK - benzín
zapůjčení náhradního vozidla
odtažení nepojízdného vozidla

jednotka
hod.
hod.
hod.
hod.
%
kus
kus
kus
den
km
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Subkritéria:
Subkritéria kritérií položek 1 - 6
váha

ŠKODA
40%

AUDI
30%

VW
20%

OSTATNÍ
10%

Subkritéria kritérií položek 7 - 10
váha

ŠKODA
25%

AUDI
25%

VW
25%

OSTATNÍ
25%

Způsob hodnocení:
- Pro číselně vyjádřitelné kritérium/subkritérium (u položek 1 až 4 a 6 až 10), pro které má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria/subkritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, pro číselně
vyjádřitelné kritérium/subkritérium (u položky 5), pro které má nejvhodnější nabídka maximální
hodnotu kritéria/subkritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. V případě nabídnutého procentního
rozptylu (u položky 5) bude zadavatelem hodnocen průměr nabídnutých procent.
-

Hodnocení jednotlivých kritérií bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
subkritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného subkritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých subkritérií bude stanovena bodová hodnota kritérií jednotlivých nabídek.

-

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
subkritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot
u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější
bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

ODDÍL II
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Část I
Část II
Část III
Část IV
Část V
Část VI
Část VII
Část VIII
Část IX
Část X

Preambule
Technické podmínky
Prohlídka místa plnění
Vysvětlení zadávací dokumentace
Obchodní podmínky
Požadavky na varianty
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Ostatní podmínky zadavatele
Přílohy zadávací dokumentace
ČÁST I
Preambule

Tato zadávací dokumentace je jako součást výzvy k podání nabídek zpracovaná v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s ostatními závaznými právními
předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem.
Zadávací řízení je vyhlášeno analogicky s ustanovením § 211 odst. 3 zákona. Písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky a to prostřednictvím elektronického nástroje nebo
datové schránky, případně datové zprávy ve smyslu podmínek upravených ustanovením § 211 odst. 5
zákona. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) zákona stanoví, že nabídky je možné v
zadávacím řízení podávat pouze elektronicky, tak jak je dále upraveno v Části VIII. zadávací dokumentace.
strana 4/9

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že veškerá podání, která by dodavatel vůči zadavateli v rámci
tohoto zadávacího řízení činil v listinné formě, jsou v souvislosti s výše uvedenými podmínkami
zadávacího řízení vůči zadavateli neúčinná.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, přiměřené a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem.
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Dodavatel je v průběhu celého zadávacího řízení povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této
zadávací dokumentaci, ve výzvě či dané zákonem.
ČÁST II
Technické podmínky
Technická specifikace veřejné zakázky:
Požadované servisní služby:
• mechanické opravy motorů, převodových skříní a dalších agregátů
(zejména všeobecné opravy jako např. opravy jednotlivých uzlů motoru, převodovky, brzdového
systému, výměna brzdových destiček, brzdových kotoučů, výměna motorového oleje (včetně filtrů)
a jiných provozních kapalin, montáž a demontáž autoskel, seřízení geometrie vozu a ostatní
mechanické opravy motoru, převodových skříní a dalších agregátů)
• autoelektrikářské práce
(zejména odstranění všech poruch na elektrické výbavě vozu, opravy a seřízení elektronických
systémů řídící jednotky vozu, diagnostika závad v elektronickém systému, odstraňování závad na
dobíjení, opravy akumulátoru, opravy startéru, alternátoru a ostatních autoelektrikářských
poruch)
• autoklempířské a autolakýrnické práce
(zejména vyrovnání, zavaření, vyspravení případně výměna karosářských dílů lakování
karosářských dílů automobilů, nástřiky spodků vozidla a dutin karoserie a ostatní autoklempířské
a autolakýrníci práce)
• zabezpečení technických a emisních kontrol
(zajištění provedení technických kontrol vozidel včetně měření emisí motorů)
• pneuservis, přezouvání, vyvažování a opravy pneumatik
(kompletní přezutí kol automobilů včetně vyvážení s montáží, demontáž + montáž kol nebo
pneumatik)
• odtah nepojízdných vozidel
• zapůjčení náhradního vozidla (na základě požadavku oprávněné osoby)
• převzetí vozidla do opravy do 24 hodin od nahlášení závady
Zadavatel pro upřesnění rozsahu požadovaného plnění dokládá soupis služebních automobilů (viz příloha
5) jež vlastní, s uvedením roku výroby daného automobilu a počtem najetých kilometrů dle aktuálního stavu
tachometru k datu vyhlášení zakázky. Počet a skladba vozidel se může během plnění smlouvy měnit
v souvislosti s obnovou vozového parku a potřebami zadavatele.
Místem plnění veřejné zakázky je provozovna servisu vítězného poskytovatele služby.
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Doba plnění veřejné zakázky je dva roky od nabytí účinnosti smlouvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 980 000 Kč bez DPH.
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení.

ČÁST III
Prohlídka místa plnění
Zadavatel prohlídku místa plnění nestanovuje

ČÁST IV
Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele.
Zadavatel doporučuje e-mailovou komunikaci.
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek vč. přesného znění žádosti poskytne zadavatel
současně všem dodavatelům a uveřejní je na profilu zadavatele.
Jelikož je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná a ani znát
nemůže údaj o tom, kteří dodavatelé využili neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci
a nezná tedy ani všechny adresy, na které by měl poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel
však vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil
zadavatele.

ČÁST V
Obchodní podmínky
Dodavatel doloží návrh smlouvy, který bude v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Návrh
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a bude obsahovat minimálně:
označení smluvních stran,
předmět smlouvy,
místo a doba plnění dle zadávací dokumentace,
platební podmínky - splatnost faktur - daňových dokladů 21dnů od doručení zadavateli,
ceník služeb předmětu plnění dodavatele, s pevnými cenami po celou dobu trvání smlouvy, ve formě
přílohy ke smlouvě v souladu s přílohou č. 1 této ZD,
 sankce za nedodržení smlouvy vůči oběma stranám 0,05% z nesplněného závazku,
 úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury ve výši 0,02% za každý den prodlení,
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 převzetí vozidla do opravy nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady,
 pokud poskytovatel plnění nepřevezme vozidlo do 24 hodin od nahlášení závady, zadavatel je
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení,
 pokud poskytovatel plnění nezajistí dostupnost plného a komplexního dodání služeb, jež jsou
předmětem této smlouvy a to po uplynutí 5 dní ode dne kdy zadavatel/zákazník objedná u
poskytovatele služeb plnění dle smlouvy, bude zadavatel oprávněn smlouvu vypovědět,
 účinnost smlouvy registrací smlouvy v registru smluv
 kontaktní osoba ve věcech technických:
- Alexander Király., tel. 597 321 208, alexander.kiraly@vsb.cz,
 kontaktní osoba ve věcech provozních:
- Vladislava Žídková, dispečer, tel. 597 321 207, vladislava.zidkova@vsb.cz,
 kontaktní osoba ve věcech smluvních:
- Ing. Petr Měrka, vedoucí útvaru správa a provoz, tel. 597 325 151, petr.merka@vsb.cz
ČÁST VI
Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
ČÁST VII
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkové ceny za jednotlivé druhy služeb, dle tabulky nabídkových cen, která je
přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tabulka nabídkových cen bude zároveň přílohou smlouvy.
Dodavatel do tabulky nabídkových cen uvede ceny v Kč bez DPH a to pro každý druh vozidla (jak je
v tabulce uvedeno) zvlášť. Dodavatel do tabulky uvádí pouze celá čísla.
Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny „nejvýše přípustné“ a musí v nich být zahrnuty veškeré
náklady spojené s kompletní realizací předmětu zakázky, zvláště dopravné a likvidace odpadů.
Ceny náhradních dílů musí být v místě a čase obvyklé a tyto ceny nesmí překročit ceny uvedené v aktuálním
ceníku výrobce vozidla (doporučené prodejní ceny).

ČÁST VIII
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo
podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci
v průběhu procesu zadávání zakázky) – viz příloha č. 4 – krycí list nabídky. Dodavatel podpisem na krycím
listu nabídky stvrzuje závaznost podané nabídky.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací
prokazujících splnění kvalifikace.
Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Zadavatel doporučuje nabídku zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
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Zadavatel doporučuje dodavateli ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:
1. úplně vyplněný krycí list nabídky ve struktuře dle přílohy č. 4,
2. podepsaný návrh smlouvy spolu s přílohou nabídkových cen dle přílohy č. 1,
3. úplně vyplněná tabulka hodnocení ve struktuře dle přílohy č. 2
4. čestné prohlášení k prokázání kvalifikace dle přílohy 3,
5. další doklady, které dodavatel hodlá předložit.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Součástí krycího listu nabídky bude
prohlášení dodavatele, že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel jej ze zadávacího řízení vyloučí.
Zadavatel požaduje, aby při společné nabídce více dodavatelů byl předložen písemný dokument podepsaný
všemi dodavateli (například smlouva), z něhož bude vyplývat rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost
společně a nerozdílně.
Forma podání nabídek:
Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje,
přičemž tato musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 107 zákona, s tím, že ustanovení
§ 107 odst. 1 zákona o listinné podobě nabídky se nepoužije. Elektronická adresa pro podání nabídek (profil
zadavatele): http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/. Zadavatel požaduje, aby všechny dokumenty vložené do
elektronického nástroje byly opatřeny elektronickým podpisem dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb.
Nabídku není možno podat prostřednictvím datové schránky.

ČÁST IX
Ostatní sdělení zadavatele
Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v řízení.
Účastník zadávacího řízení podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v nabídce. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení zadavatele spojená s průběhem zadávacího řízení dle § 53 odst.
5 zákona (oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení) zadavatel
uveřejní na stránkách profilu zadavatele http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/ . V takovém případě se oznámení
o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení považují za doručená všem
dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
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ČÁST X
Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Tabulka nabídkových cen
Tabulka hodnocení
Čestné prohlášení ke kvalifikaci
Krycí list nabídky
Soupis vozidel

V Ostravě
podepsal
Gabriela Digitálně
Gabriela Mechelová
Datum: 2018.11.26
Mechelová
12:51:21 +01'00'
…………..........................

Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

Bc. Marie
Kubešová

Digitálně podepsal Bc. Marie Kubešová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava [IČ 61989100],
ou=kub732, cn=Bc. Marie Kubešová,
sn=Kubešová, givenName=Marie,
serialNumber=P226489
Datum: 2018.11.23 11:39:19 +01'00'

Ing. Petr
Měrka

Digitálně podepsal Ing. Petr Měrka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava [IČ 61989100],
ou=mer0020, cn=Ing. Petr Měrka,
sn=Měrka, givenName=Petr,
serialNumber=P503530
Datum: 2018.11.26 10:44:33 +01'00'

JUDr. Ludmila
Tatranská

Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63338254, o=JUDr.
Ludmila Tatranská [IČ 63338254], ou=1,
cn=JUDr. Ludmila Tatranská, sn=Tatranská,
givenName=Ludmila, serialNumber=P312416
Datum: 2018.11.26 10:57:14 +01'00'

strana 9/9

