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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro stavební zakázku na

KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE –
3. ETAPA VODOVODNÍ ŘAD „1“

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a
zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Dunajovice

Textová část

Název zakázky:
KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE – 3. ETAPA VODOVODNÍ ŘAD „1“

Zadavatel:

Obec Dunajovice
se sídlem Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČ : 00512974
DIČ: CZ00512974

1.Základní informační údaje

Zadávací řízení- Obec Dunajovice

Zadávací dokumentace Vodovodní řad „1“

1.1 Předmět a typ zadávacího řízení
Výstavba vodovodního řadu „1“, 3. etapy stavby „Kanalizace a vodovod
Předmět zadávacího
řízení:
Dunajovice“
Typ zadávacího
řízení:

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a
v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Dunajovice č. 1/2017.

1.2 Zakázka
Název zakázky:

Stavba Vodovodního řadu „1“, 3. etapy stavby „Kanalizace a vodovod
Dunajovice.

Poznámka:

Předmět zakázky je součástí dotačního projektu realizovaného v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Programu obnovy venkova
OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti - Vodovod
Žadatel:

Obec Dunajovice.

1.3 Zadavatel
Název zadavatele:

Obec Dunajovice

Sídlo:

Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

Právní forma:

Obec

IČ:

00512974

DIČ:

CZ00512974

Jehož jménem jedná:

František Uhlíř, starosta obce

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:
Základní vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel hodlá zadat zakázku na:
- Výstavbu vodovodního řadu „1“ z dvouvrstvého potrubí PE 100, D90x8,2 mm v délce 312,09 m
v k. ú. a obci Dunajovice, propojení 2 stávajících přípojek vodovodním řadem „2“ a vodovodním
řadem „3“, oba potrubí PE 100 D63x5,8 mm, přepojení stávajících přípojek v počtu 4 ks přímo
z vodovodního řadu „1“ a zřízení 8 nových odboček pro nové přípojky. Stavba vodovodního řadu
„1“ byla z úsporných důvodů zkrácena na délku 312,09 m, oproti vydanému stavebnímu povolení
na délku 360,70 m.
- Zahájení prací nejdříve 1.4.2017, ukončení předávacím protokolem nejpozději 31.5.2017
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Projektová dokumentace:
Zpracovatel: ing. Michal Manda, IČ 158 07 673
Tomáš Moravec, IČ 034 11 613
AQUAPROJEKT, Na Sadech 2013/9, 370 01 České Budějovice
Technická specifikace:
Základní technické podmínky
-

-

-

-

-

Výstavba vodovodního řadu „1“ potrubí PE 100, D90x8,2 mm v délce 312,09 m v pozemcích
parc.č. 2601/1 a 2601/2, který je navržen pro zvýšení kapacity vodovodu v jižní části obce a
umožní přepojit jak současnou zástavbu, tak připojit i budoucí výstavbu RD na Vodovod
Dunajovice. V současnosti je kapacitně nedostačující vodovodní řad o průměru 50 mm veden
v pozemcích soukromých majitelů, které jsou určeny pro novou zástavbu.
Propojení 2 stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad.
* Na pozemku parc.č. 9/1 dojde k přerušení a zaslepení stávajícího vodovodního řadu východně za
uličním uzávěrem, výstavbou vodovodního řadu „3“, potrubím PE100 D63x5,8 bude stávající
vodovodní řad PE D50 propojen na pozemku parc.č. 7/3 a pozemku 2601/2 s novým řadem „1“.
Výkres č. 5 PD
* Stávající vodovodní řad PE D50 bude na pozemku parc.č. 13/3 přerušen a zaslepen západně od
uličního uzávěru, výstavbou vodovodního řadu „2“, PE100 D63x5,8, na pozemku parc.č. 13/1 bude
stávající vodovodní řad PE D50 propojen novým řadem vodovodním řadem „1“ na pozemku
parc.č. 2601/2. Zároveň dojde k přerušení a zaslepení stávajícího vodovodního řadu PE 50D
východně od propojení s novým vodovodním řadem „2“. Výkres č. 6 PD.
Při stavbě vodovodního řadu „1“ dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek pro stavby na
pozemcích parc.č. st. 10, st. 8, parc.č. 9/2 pomocí elektro navrtávacích ventilů 90/32 PE100 SDR
11.
Při stavbě vodovodního řadu „1“ bude řad osazen navrtávacími pasy s dodatečnou navrtávkou před
odběrem vody pro 8 nových přípojek pro stávající a budoucí zástavbu. Pasy budou propojeny
s budoucími vodovodními přípojkami, které budou přivedeny na soukromé stavební pozemky ve
vzdálenosti cca 1 m za hranici pozemku a tam zaslepeny. Materiál - potrubí přípojek PE D32,
obsyp potrubí a zemní práce pro uložení přípojek pro budoucí zástavbu nejsou součástí výkazu
prací a výměr, tyto náklady budou hradit vlastníci staveb a stavebních pozemků parc.č. st. 14,
parc.č. 4, 13/1, 1691, 16/1, 21/6, 1687/4, 21/5. Je vhodné pro tyto náklady vypracovat nabídku na
jednotlivou přípojku, která bude předána majitelům přípojek. Tyto přípojky budou budovány
z důvodu celkové opravy komunikace po ukončení stavebních prací na vodovodním řadu „1“.
Dodávka materiálu, provedení stavebních prací a všech nezbytných prací, nutných pro dokončení 3.
etapy stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice, jak je specifikováno v projektové dokumentaci, a
Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví E.ON Distribuce a.s.,
Vytyčení trasy před výstavbou, vytýčení sítí ve správě a majetku Obce Dunajovice – vodovod,
kanalizace a veřejné osvětlení před začátkem zemních prací,
zpracování projektové dokumentace – skutečného stavu provedení včetně geodetického zaměření
skutečného stavu,
předání podkladů pro kolaudační řízení (tlakové zkoušky, prohlášení o shodě pro použité materiály,
…),
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závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je
projektová dokumentace a zpracované výkazy výměr a prací, které jsou přílohou této zadávací
dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací,
projektantem je, z důvodu umístění vodovodního řadu ve vozovce, požadováno dvouplášťové
potrubí PE100
Vodovodní řady budou vedeny otevřeným výkopem z části mimo asfaltovou vozovku místní
komunikace, z části v asfaltové vozovce místní komunikace.
V pozemku parc.č. 2601/2, kolmo přes vozovku proti oběma pojistkovým skříním (rozhraní
pozemků parc.č. 7/3, 9/1 a 2601/2; rozhraní pozemků parc.č. 9/2, 13/3 a 2601/2) je uložen kabel
NN, přípojka elektřiny pro RD č.p. 101 a pro RD č.p. 94 a kabel veřejného osvětlení. Vedení
vodovodního řadu bude křižovat vedení sítě NN, bude provedeno dle podmínek vydaného
Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., viz příloha ZD
Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena a uložena na pozemky ve vlastnictví Obce Dunajovice
do vzdálenosti cca 2 500 m, následně budou tyto pozemky urovnány. Pozemky pro uložení budou
konzultovány se zástupcem investora a s TDI
Pro vytěženou zeminu, která bude následně použita na zásypy potrubí, bude zadavatelem zřízena
mezideponie ve vzdálenosti maximálně do 1 000 m od stavby.
Zhotovitel zajistí během celé stavby, jako součást zakázky, nezbytný přístup na pozemky a do
budov sousedící se stavbou (RD č.p. 101, 94, 47, 89, 88 a chata or.č.4). Zajistí průjezd alespoň
polovinou vozovky po místní komunikaci parc.č. 2601/1 a 2601/2, nebo umožní vjezd z východní
nebo západní strany pozemku parc.č. 2601/1 a 2601/2 jak pro majitele RD, tak pro provoz
související s rekreačním zařízením v domu č.p. 47.
zájemci o zakázku si mohou vyžádat doplňující informace, nebo prohlídku místa plnění u
zadavatele, to je u statutárního zástupce obce, starosty p. Františka Uhlíře - telefon 384 722 615,
mobil 602 491 551 s možností domluvy případné konzultace a prohlídky místa plnění.

Další technické podmínky
-

Dodavatel bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
pro zařízení staveniště a skladování materiálu (potrubí, šachty) poskytne zadavatel bezplatně
veřejně dostupný pozemek parc.č. 1713 v k.ú. Dunajovice
dodavatel má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným
způsobem,
dodavatel uvede pozemky do původního stavu před předáním hotového díla zadavateli.

3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Pro zadání zakázky
platí, že bude zadána dodavateli, který předloží přiměřenou nabídkovou cenu bez DPH, pro splnění
materiálových a technologických požadavků zadavatele.
Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne ve čtvrtek 16.3.2017 ve
večerních hodinách (nejdříve po 19:00 hodin) zastupitelstvem obce.
4. Požadavky na kvalifikaci a předpoklady uchazeče:
I. Základní způsobilost
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Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen v posledních 5 letech pro trestní
čin:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) 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,
d) tyto 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,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto 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.
h) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
i) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
j) 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,
k) je v likvidaci, proti němuž 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.
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tyto podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a subdodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, nebo české právnické
osoby musí výše stanovené podmínky splňovat i tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel:
- k písmenu a) až g) výpisem z Rejstříku trestů
- k písmenu h) až k) písemným čestným prohlášením (viz příloha)
II. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pro „provádění staveb“, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů, nebo
b) doklad, oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují (tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku
pro „provádění staveb“).
c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje (doklad dokládající odbornou způsobilost pro vodohospodářské
stavby – způsobilost dodavatele, nebo osoby pověřené vedením stavby, nebo odpovědného
zástupce dodavatele)
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii.
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III. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam alespoň 3 stavebních prací v oboru vodohospodářské stavby, poskytnutých za posledních 5
let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, včetně ceny zakázky – minimální hodnota stavby
1.000.000,- Kč bez DPH
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak
ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich
vedoucím pracovníkům, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
Před podáním vlastní nabídky se dodavatel seznámí s Projektovou dokumentací na stavbu „Kanalizace a
vodovod Dunajovice“ – 3. etapy Vodovodní řad „1“. Projektová dokumentace a ostatní dokumenty jsou
zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné
zakázky, nebo budou poskytnuty na CD nosiči.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Obsah nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále.
V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky
a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad
(viz. příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele.
Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

krycí list nabídky včetně identifikačních údajů uchazeče (viz. příloha č. 1 )
vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr – kanalizační sběrač „A“
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti
dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace
prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz. příloha č. 2)
obchodní podmínky - uchazeč přiloží jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou
nabídkovou cenou v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
h) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 50 dnů.
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Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to jest do čtvrtka 16. 3. 2017 do 16:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou
v rámci činnosti hodnotící komise otevřeny.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30 hodin, poslední den lhůty pro podání žádosti lze
žádosti odevzdat do 16:00 hodin (mimo úřední hodiny OÚ Dunajovice Po 8:00 – 11:00 hod. a St 15:00 –
17:30 hod je nutné, při osobním podání nabídky, z důvodu možné nepřítomnosti starosty obce, se spojit
na tel.: 602 491 551 a dohodnout čas osobního předání nabídky). Jiné doručení není považováno za
řádné podání žádosti. Adresa zadavatele je: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele
a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE – 3. ETAPA VODOVODNÍ ŘAD „1“
Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové
číslo.
6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací
je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou přílohou
této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou
dokumentací.
Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
- stavbu vodovodní řad „1“
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
Nabídkovou cenu stanoví dodavatel tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude
uvedena na krycím listu nabídky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 1.467.000,Kč bez DPH.
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7. Platební podmínky:
Platby za provedené práce budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako
zhotoviteli) realizovány takto:
- Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona o DPH)
- Dodavatel vystaví fakturu vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení dílčí části plnění za
kalendářní měsíc
- Daňové doklady budou vystaveny dodavatelem vždy nejdříve po odsouhlasení provedených prací
TDI,
- Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně. Uhrazeno bude 90% z požadované částky k úhradě.
- Po předání celého díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků proběhne poslední
úhrada včetně 10% neuhrazených částek z předešlých daňových dokladů.
- Zadavatel neposkytuje zálohy.
8. Obchodní podmínky:
a) Dodací podmínky
Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 1. 4. 2017. Dokončení plnění zakázky požaduje
zadavatel nejpozději k 31. 5. 2017. Stavba bude k tomuto datu předána Předávacím protokolem.
Lhůta pro plnění zakázky bude garantována ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací
dokumentace.
b) Pojistná smlouva
Vítězný dodavatel k nabídce připojí kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli a třetí osobě do minimální výše
1.500.000,00 Kč.
c) Smluvní pokuty
Zadavatel, při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu požadovaného
materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů, při neodstranění zjištěných závad a
nedodělků v termínu plnění a při nedodržení termínu výstavby požaduje smluvní pokutu za každé
provinění ve výši 2% z ceny díla.
9. Ostatní:
1. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám
do konce lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i
emailová) a doručena na adresu zadavatele.
2. Z povahy veřejné zakázky vyplývá, že subdodávky jsou přípustné v rozsahu maximálně 40%.
10. Práva zadavatele:



Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
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Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V Dunajovicích, dne 27. 2. 2017

František
Uhlíř

Digitálně podepsal
František Uhlíř
Datum: 2017.02.27
17:10:26 +01'00'

......……………………………………
František Uhlíř, starosta obce
Přílohy k zadávací dokumentaci:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace
Příloha č. 3: Projektová dokumentace stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa Oprava
vodovodu Dunajovice
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON
Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Situační výkres – zájmové území (Polygon 1, plochy P1-1, P1-2, P1 – 3, P1-4, P1-5)
Vyjádření k sítím ve vlastnictví a správě Obce Dunajovice
Příloha sítě ve správě Obce Dunajovice v kopii katastrální mapy
Stavební povolení s nabytím právní moci
ROZHODNUTÍ - Prodloužení termínu pro dokončení stavby „Kanalizace a vodovod
Dunajovice“
Příloha č. 4: Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr Oprava vodovodu Dunajovice
Příloha č. 5: Návrh Smlouvy o dílo
Vše v elektronické podobě na www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné zakázky, nebo budou
poskytnuty na CD nosiči.
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