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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Pro zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Komplexní tiskové řešení Městského úřadu Frýdlant 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky 

Druh zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Obchodní společnost nebo 
název / Obchodní 
společnost nebo jméno a 
příjmení: 

Město Frýdlant 

Druh zadavatele Veřejný zadavatel 

IČ: 00262781 

Adresa sídla / místa 
podnikání/ trvalého 
pobytu: 

náměstí T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat: 

Ing. Dan Ramzer, starosta města 

Kontaktní osoba: Palme Petr, DiS., správce IT 

Telefon, fax: +420 482 464 088 

E-mail: petr.palme@mu-frydlant.cz 

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, montáž 
a uvedení do provozu komplexního tiskového řešení města Frýdlant v rozsahu 
specifikovaném technickou dokumentací, výkazem výměr a touto zadávací dokumentací 
(dále jen „předmět plnění“ ).  

Předmět plnění bude zahrnovat kompletní dodávku, montáž, uvedení do provozu 
předmětu plnění, jakož i důkladné seznámení osob určených zadavatelem s obsluhou 
předmětu plnění (2 uživatele). 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, normami ČSN a dle 
ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik. Uchazeč uvede ve výkazu 
výměr vždy konkrétní název (značka, typ) výrobku či materiálu, který k realizaci 
předmětu plnění použije. 

Maximální celková cena předmětu plnění činí (bez DPH): 2.000.000 Kč. 

Místem realizace předmětu plnění jsou budovy Města Frýdlant viz bod 8.1 – zadávací 
dokumentace 

Doba trvání zakázky je 48 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Smlouva bude s 
dodavatelem uzavřena na dobu určitou 48 měsíců (do konce splnění všech závazků 
plynoucích z komplexního předmětu zakázky). 
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Předpoklad zahájení prací je 19.09.2011 

Dodávku technického a programového vybavení a jeho řádné zprovoznění požaduje 
zadavatel nejpozději do 1.12.2011. 

Hlavním cílem projektu je především zvýšení efektivity, zlepšení kvality a optimalizace 
nákladů na tisk. 

2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
V případě, že uchazeč zjistí jakékoliv nesrovnalosti nebo nejasnosti v zadávacích 
podmínkách, je povinen si vyjasnit tyto sporné údaje v rámci institutu dodatečných 
informací. 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit 
zadavateli písemně kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek – tj. do 22.8.2011. Na dotazy doručné po 
stanovené lhůtě zadavatel neodpoví. Žádost o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu zadavatele: Město 
Frýdlant, náměstí T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, k rukám pana Palmeho Petra, 
DiS., správce IT, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu petr.palme@mu-
frydlant.cz, přičemž zadavatel preferuje zasílání dotazů prostřednictvím e-mailové 
pošty. 

3. Závaznost požadavků zadavatele 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč 
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních 
podmínek v neprospěch zadavatele budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. 

Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně 
známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky 
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně 
závazných právních norem. 

4. Obchodní, servisní, materiálové a platební podmínky 

4.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou: 

- změny daně z přidané hodnoty,  

- zadavatel bude požadovat dodávku jiných zařízení či provedení jiných prací než 
těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při 
vypisování soutěže znám, překročí-li cena požadovaných zařízení či prací 5% z 
celkové ceny předmětu plnění,  
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- zadavatel bude požadovat jinou kvalitu dodávaných zařízení a prací, než je 
uvedena v zadávací dokumentaci, překročí-li cena požadovaných zařízení či 
prací 5% z celkové ceny předmětu plnění.  

Záruční podmínky 

Záruka za jakost celého díla a za kvalitu všech provedených prací bude poskytnuta 
zhotovitelem po celou dobu trvání nájemní smlouvy – tj. 48 měsíců. Kratší délky 
záručních lhůt nebudou akceptovány.  

Vady a nedodělky bránící provozu je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od 
okamžiku, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil. V 
opačném případě se jedná o podstatné porušení smlouvy. 

4.2. SERVISNÍ PODMÍNKY 

• Zadavatel požaduje zajištění záručního i pozáručního servisu po celou dobu trvání 
nájemní smlouvy. 

• Veškeré náklady spojené s poskytnutím záruky musí uchazeč promítnout do celkové 
ceny nabízených kancelářských zařízení, tj. veškeré vady nebo nedostatky zjištěné 
v době záruky dodavatel odstraní zdarma a rovněž v době záruky zadavatel zdarma 
provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) 
pro bezchybný provoz dodané kancelářské techniky v následujícím pozáručním 
období. Dále požadujeme po dobu nájemní smlouvy technickou podporu na 
monitorovací SW. 

• Servisní zásah bude zahájen v jednotlivých místech plnění max. do 24 hodin od 
nahlášení poruchy (v případě dnů pracovního volna či svátků od následujícího 
pracovního dne). Oprava poruchy bude odstraněna do 24 hodin od zahájení opravy. 

• V případě nemožnosti odstranění závady do výše stanovených termínů zajistí 
dodavatel poskytnutí náhradního zařízení se stejnými nebo podobnými parametry. 

• Uchazeč zajistí bezplatný hot-line servis v pracovní dny od 8:00 – 17:00 hodin. 

• Uchazeč uvede do nabídky seznam a rozmístění svých servisních středisek nebo 
servisních smluvních partnerů tak, aby splnil požadavky předmětu zakázky. 

4.3. MATERIÁLOVÉ PODMÍNKY 

Je požadována dodávkou tonerů. Dodávka bude vždy v rozsahu odpovídajícím 
plánovaným objemům tisků u jednotlivých tiskových strojů, jež jsou uvedeny 
v technické dokumentaci. 

4.4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Na realizaci předmětu plnění nebude poskytována záloha. 

Po řádné montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy předmětu plnění vystaví 
dodavatel první fakturu (splátku) a doručí ji zadavateli. Minimální splatnost faktury 
bude činit 14 dní. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. 
Přílohou faktury za dodávku či služby bude předávací či instalační protokol. Faktura je 
uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet dodavatele. 
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Další platební období bude prováděno po čtvrtletí po dobu 48 měsíců. Minimální 
splatnost bude činit 14 dní. 

Po ukončení pronájmu přejde předmět plnění do vlastnictví zadavatele. 

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta) činí 30 dní a 
počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, 
po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů. 

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále a v jedné kopii, v českém 
jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy 
a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 
a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po 
svázání tvořit jeden celek.  

Uchazeč či oprávněný zástupce uchazeče je povinen podepsat krycí list, nabídku včetně 
všech příloh a návrh smlouvy. 

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech 
tohoto článku zadávací dokumentace.  

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 
- Krycí list nabídky – příloha č. 1 zadávací dokumentace 

- Obsah (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů) – příloha č. 2 zadávací 
dokumentace 

- Prohlášení uchazeče o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty – příloha č. 3 zadávací dokumentace 

- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 4 zadávací 
dokumentace 

- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

- Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

- Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

- Cenová nabídka 

- Návrh smlouvy o dodávce předmětu plnění (návrh musí splňovat všechny 
podmínky obchodní, platební a jiné) uvedené v této zadávací dokumentaci a 
jejích přílohách, 

- Výkaz výměr vyplněný uchazečem – příloha č. 6 zadávací dokumentace 

- Ostatní údaje, které tvoří nabídku 

Krycí list nabídky 

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace– 
„Krycí list nabídky“. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné 
zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných 
k dalším jednáním), nabídková cena měsíčního pronájmu, celková cena kompletní 
zakázky, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.  
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Nabídková cena bude uvedena v Kč. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění 
veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH (sazba DPH 10%), samostatně DPH (sazba DPH 20%) a 
nabídková cena včetně DPH.  

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu. Nabídková cena bude 
zahrnovat kompletní dodávku vybavení, provozní náklady (spotřební materiál) za 
období 48 měsíců, montáž, uvedení do provozu předmětu plnění, jakož i důkladné 
seznámení osob určených zadavatelem s obsluhou předmětu plnění. 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou 
dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Obsah nabídky 

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol), k čemuž uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – „Obsah 
nabídky“. 

Prohlášení uchazeče o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací 
lhůty 

Uchazeč je povinen připojit k nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 
po celou dobu běhu zadávací lhůty. Vzor čestného prohlášení uchazeče tvoří přílohu č. 3 
zadávací dokumentace „Prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky“ 

Nabídková cena 
 

Pronájem tiskových zařízení (A1, A2,  B1, C1, D1, E1, E2,  F1, F2, F3) v délce 48 
měsíců vč. servisních služeb a tiskového řešení: 

a) celková nabídková cena pronájmu tiskových zařízení 
b) servisní a materiálové zabezpečení v minimálně požadovaném rozsahu jako 

cenu za paušál za limit měsíčních tisků stanovených v technické specifikaci 
předpokládaného měsíčního objemu tisku u jednotlivých tiskových zařízení a 
cenu za každou další vyhotovenou kopii černobílé A4 a barevné A4 pro 
jednotlivá tisková zařízení 

c) celková nabídková cena pronájmu za tiskové řešení - SW pro monitoring a 
účtování 

Návrh smlouvy 

Součástí nabídky uchazeče (zhotovitele) bude také návrh smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky. Návrh smlouvy musí splňovat všechny podmínky (obchodní, platební a jiné) 
uvedené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 

Subdodavatelé 

Uchazeč musí realizovat předmět plnění zakázky v minimálním rozsahu 70% ceny 
předmětu veřejné zakázky sám bez využití subdodavatele. 
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6. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

6.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 
zhotovitele formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení zhotovitele tvoří 
přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů“.  

6.2. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zhotovitele 
předložením následujících listin: 

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením 
kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením 
výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán). Výpis z obchodního 
rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší než 90 dnů. 

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením 
kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (dokladu prokazujícím 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci). 

6.3. EKONOMICKÉ A FINAN ČNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání splnění těchto ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů: 

- Pojistnou smlouvu (popřípadě smlouvu o smlouvě budoucí), jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 4 mil. Kč. 
Kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením kopie platné pojistné 
smlouvy, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. 

- Údaje o celkovém obratu uchazeče zjištěném podle zvláštních právních předpisů 
za předcházející tři účetní období, jestliže uchazeč vznikl později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku, obrat 
uchazeče v každém z předcházejících tří účetních období (2008, 2009, 2010) 
nesmí být vždy nižší než 5 mil. Kč. Kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže 
prohlášením uchazeče, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč v každém ze tří 
předcházejících účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku) dosáhl 
vždy alespoň minimálního požadovaného obratu. 

6.4. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
zhotovitele:  

- Uchazeč doloží jako doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů 
zhotovitele seznam minimálně dvou významných dodávek realizovaných 
dodavatelem v posledních 3 letech (2008,2009,2010) s uvedením jejich rozsahu a 
doby plnění. Za zakázku obdobného charakteru je považována zakázka, jejímž 
předmětem je dodávka komplexního tiskového řešení, kterou realizoval uchazeč 
v posledních 3 letech v min. rozsahu 0,75 mil. Kč zakázky. Uvedený kvalifikační 
předpoklad bude považován za splněný předložením seznamu dodávek 
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provedených uchazečem za poslední 3 roky. Pro zpracování referenční listiny 
může uchazeč použít přílohu č. 5. zadávací dokumentace- „Referenční listina“. 

6.5. OSTATNÍ PODMÍNKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zhotoviteli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý ze zhotovitelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s bodem 6.1. 
zadávací dokumentace a profesního kvalifikačního předpokladu v souladu s bodem 6.2. 
zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění kvalifikace musí prokázat všichni 
zhotovitelé společně. V takovém případě jsou zhotovitelé, kteří podávají společnou 
nabídku, povinni předložit veřejnému zadavateli současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
zhotovitelé 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. 

6.6. DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen 
z hodnocení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o 
jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

7. Podání a hodnocení nabídek 

7.1. MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDKY, DOBA V NÍŽ LZE NABÍDKY PODAT A 
MÍSTO A TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Nabídky se podávají osobně v pracovní době Městského úřadu Frýdlant nebo 
doporučenou poštou v písemné formě. Nabídky budou předány v uzavřených obálkách 
označených "Komplexní tiskové řešení města Frýdlant, NEOTEVÍRAT 
NABÍDKA ", opatřených na uzavření razítky uchazeče nebo podpisem uchazeče u 
fyzických osob nebo statutárního zástupce u právnických osob. Místem pro podání 
nabídek je podatelna MěÚ Frýdlant, nám. T.G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant, a to 
nejpozději do 29. 08. 2011 do 10:00 hodin. 

7.2. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK JE NEVE ŘEJNÉ 

7.3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny TCO (celkové náklady 
na pronájem a kalkulované provozní náklady po dobu 48 měsíců)…………..váha 100% 

Zadavatel požaduje vyčíslení provozních nákladů za období 48 měsíců.  

Zadavatel požaduje vyčíslení celkových nákladů na pořízení zařízení za období 48 
měsíců. 

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce zřetelně, srozumitelně a jednoznačně hodnoty 
(údaje), které budou předmětem hodnocení nabídky.  
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8. Ostatní informace 

8.1. MÍSTO PLNĚNÍ 

Kancelářská technika bude dodávána na vybraná pracoviště zadavatele: 

• Náměstí T.G. Masaryka čp. 37 

• Havlíčkova čp. 48 

8.2. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dalšími částmi zadávací dokumentace jsou: 

• Technická dokumentace 

• Vzory formulářů 
� příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
� příloha č. 2 – Obsah nabídky 
� příloha č. 3 – Prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky 
� příloha č. 4 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
� příloha č. 5 – Referenční listina 
� příloha č. 6 – Výkaz výměr 

• Disketa či CD obsahující výkaz výměr a vzory formulářů na základě případné 
žádosti uchazeče. Typ média lze dohodnout se zástupci zadavatele. 

8.3. OSTATNÍ INFORMACE 

Kontaktní osobou ve věcech týkajících se zadávacího řízení a předmětu plnění je  
Palme Petr, DiS., správce IT, tel. 482 464 088, email: petr.palme@mu-frydlant.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- upravit podmínky zadávacího řízení v jeho průběhu, 

- nevybrat žádnou nabídku, 

- zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření smlouvy, bez náhrady škody, 

- nevracet uchazečům podané nabídky, 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím 
řízení, 

- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má 
zadavatel k dispozici, 

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o smluvních podmínkách 
realizace zakázky a o nabídkové ceně v zadávací lhůtě před uzavřením smlouvy 

- v době před podpisem smlouvy o dodávce předmětu plnění požádat o předložení 
funkčního vzorku nabízeného systému dodávky skládající se z takových 
reprezentantů zařízení a komponentů včetně programového vybavení, aby jejich 
předvedením bylo uchazečem potvrzeno splnění požadavků zadavatele na 
charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných 
vlastností dodávaného systému a dalších předpokladů k plnění veřejné zakázky, 
které jsou uvedené v technické dokumentaci výzvy a jejichž splnění deklaroval 
uchazeč ve své nabídce. Funkční vzorek se bude skládat z následujících HW a 
SW vybavení s funkčností požadovaných součástí vzorků dle parametru 
uvedených v této zadávací dokumentaci: 

� jeden kus černobílé multifunkce A4 



 9 

� jeden kus síťové tiskárny A4 s možností tisku obálek 

� jeden kus černobílé multifunkce A3 

� jeden kus barevné multifunkce A3 

� jeden kus SW pro monitoring a účtování 

- vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení při nesplnění jakékoli podmínky uvedené 
v zadávací dokumentaci a jejich přílohách či při podání neúplné nabídky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Frýdlantu dne … … … … … …  
 
 
 
 

… … … … … … … … … …  

 jméno a podpis 
 


