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ZADÁNÍ (Terms of Reference)  
pro předkladatele nabídek  

 
Projekt „1p/05 – 3 Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS“  

je financován z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 „Technická pomoc 
RPS“ SROP s předpokládanou cenou do 2 000 000 Kč. 

 
 
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
Instituce Česká republika 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
zadavatel) 

1.1. Zadavatel 

Adresa Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
Odbor Rámce podpory Společenství 1.2. Odpovědný 

útvar Odpovědný ředitel Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 
Oddělení 321 – koordinace RKS a programování 

hospodářské a sociální soudržnosti 
Odpovědný vedoucí Mgr. Miroslav Daněk 

1.3. Kontaktní 
složka útvaru 

Koordinátor projektu Mgr. Kateřina Šulcová 
Telefon (M. Daněk) +420 224 861 573 
E-mail Miroslav.Danek@mmr.cz  
Telefon (K. Šulcová) +420 224 861 466 

1.4. Kontakt 

E-mail Katerina.Sulcova@mmr.cz  
 
2. PROJEKT 

 
2.1. Název projektu 1p/05 – 3  Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS 

2.2. Cíl projektu Cílem tohoto projektu je získat doporučení k programování
politiky HSS v období 2007 – 2013 za účelem maximálního 
využití principu PPP.  

2.3. Očekávané 
výsledky 

Vytvoření materiálu, který bude identifikovat a definovat 
možnosti spolufinancování přípravy a realizace PPP projektů 
ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS)
v České republice v období 2007 – 2013.  
Hlavním výstupem bude seznam doporučení pro 
programování a přípravu implementace v období 2007 -
2013 vyplývající z evropské a české legislativy.  Navržená 
doporučení pro úspěšnou kombinaci principu PPP s
prostředky z fondů EU zhotovitel aplikuje na několik 
připravovaných projektů v ČR a příkladech z EU.   
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2.4. Charakteristika 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1. Analýza 
současné situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Věcné návrhy 
 
 
 
 
 

Evropská komise se svém dokumentu Community Strategic 
Guidelines (Strategické obecné zásady Společenství)  uvádí, 
že bude finančně podporovat projekty PPP spolufinancované 
ze SF a FS, pokud dané projekty splní všechna nezbytná 
kritéria. Evropská komise také ve své fiši č. 53 navrhuje 
členským státům, aby pomocí technické asistence 
financovaly činnosti na podporu přípravy PPP projektů. 
Příklady projektů z nejlepší praxe 15 států EU ukazují, že 
prostředky EU fondů jsou nejefektivněji využity, když spojují 
zájmy veřejného a soukromého sektoru a využívají tak 
silných stránek obou subjektů při řešení společných 
problémů. 
Pro veřejnou správu tento fakt znamená vytvoření nových 
forem dialogu se soukromým sektorem, který by řešil danou
problematiku zajištění veřejných služeb. Pro soukromý sektor 
to znamená porozumět tomu, že prostředky EU jsou určeny k
financování cílů politik Společenství, které mj. podporují i 
rozvoj soukromého sektoru.  
Napjatý stav veřejných financí hrozí nedostatkem 
disponibilních zdrojů z veřejných rozpočtů na 
spolufinancování projektů ze SF a FS. Projekty PPP mohou
být realizovány v rámci plnění programů spolufinancovaných 
ze SF a FS při zapojení prostředků ze soukromého sektoru. 
Tímto bude dosaženo zvýšení absorpční kapacity ČR ve 
vztahu k pomoci z fondů EU.   
Proto je třeba při přípravě ČR pro příští programovací období 
2007 – 2013 definovat podmínky čerpání EU fondů tak, aby 
byla zohledněna možnost spolufinancování přípravy a 
realizace PPP projektů z prostředků EU (SF a FS), 
popřípadě aby byly odstraněny překážky, které by 
kombinovanému financování projektů mohly stát v cestě. 
 
Z hlediska principu PPP provede zhotovitel analýzu 
evropských dokumentů (nařízení k SF a FS, Strategické 
obecné zásady Společenství) ve vztahu k domácímu
legislativnímu prostředí a posoudí soulad intervencí
s veřejnými politikami, zejména v oblasti veřejné podpory. 
Zaměří se převážně na právní aspekty evropské i domácí 
legislativy a potenciální bariéry při budoucí realizaci projektů 
PPP spolufinancovaných ze SF a FS. Zhotovitel navrhne 
nezbytné kroky k odstranění bariér včetně legislativních 
nedostatků. 
 
 
Na základě provedené analýzy zhotovitel navrhne věcná a 
právní doporučení, která budou využita při tvorbě metodik 
operačních programů a dále implementační strukturu pro 
budoucí programovací období 2007 - 2013.   Doporučení se 
budou týkat realizovatelnosti, transparentnosti, kontroly či 
udržitelnosti projektů.  
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2.4.3. Průběh 
projektu 

Zhotovitel po dohodě se zadavatelem vytipuje oblasti
s potenciální poptávkou po projektech PPP 
spolufinancovaných ze SF a FS realizovatelných v ČR 
v období 2007 – 2013. Na příkladech z EU zhotovitel 
identifikuje ty projekty, které by při aplikaci konkrétních 
doporučení bylo možné realizovat v českém domácím 
prostředí.  
V poslední fázi zhotovitel prozkoumá možnosti využití 
technické asistence pro podporu a přípravu PPP projektů (viz 
Fiche 53).  
 

1) Z hlediska principu PPP provedení analýzy 
evropských dokumentů ve vztahu k domácímu 
legislativnímu prostředí a posouzení souladu 
intervencí s veřejnými politikami. 

2) Identifikace bariér a navržení nezbytných kroků 
k jejich odstranění včetně legislativních změn. 

3) Návrh věcných a právních doporučení pro 
programování a přípravu implementace v období 2007 
– 2013. 

4) Vytipování oblastí s potenciální poptávkou po 
projektech PPP spolufinancovaných ze SF a FS
realizovatelných v ČR. 

5) Na příkladech z EU identifikace projektů PPP 
spolufinancovaných ze SF a  FS  potenciálně 
realizovatelných v českém prostředí. 

6) Prozkoumání možnosti využití technické asistence na 
podporu a přípravu PPP projektů. 

7) Vypracování závěrečné zprávy. 
8) Prezentace 
9)  výsledků odborné skupině (seminář). 
10) Hodnocení projektu zadavatelem. 
 

Pro potřeby oponentury výstupů projektu bude k dispozici 
odborná skupina pro programování, ve které budou kromě 
řádných členů zastoupeni další pracovníci MMR (odboru
Veřejných investic, Legislativně právního, Platební jednotky), 
zástupci MF úseku PPP a dalších resortů, u kterých je reálná 
možnost využití kombinace principu PPP a  EU fondů, dále 
zástupci  PPP Centra a Asociace PPP.. 

2.5. Relevantní 
dokumenty  

1) Dokumenty EK pro přípravu čerpání prostředků EU 
v programovacím období 2007 – 2013: 
- Strategické obecné zásady Společenství (Community

Strategic Guidelines) 
- Aktuální návrhy nařízení ke strukturálním fondům 

(všeobecné, ERDF, ESF, FS, ESPS) 
- Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a 
koncesích (COM(2004)327 konečné znění) 

- Směrnice EP a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
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o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce, dodávky a služby 

- Směrnice EP a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb 

- Interpretační sdělení Komise o koncesích podle práva 
Společenství (2000/ C 121/02) 

- Fiche n. 53 Public – private partnership: 2007 – 2013 
- Fiche n. 18 Revenue – generating projects 
 
2)  Dokumenty pro současné programovací období: 
- Rámec podpory Společenství 
- Operační programy a programové dodatky 
- Nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti 
- Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti (MF) 
 
3) Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení (koncesní zákon) 
Návrh zákona o veřejných zakázkách 
Platné zákony a vyhlášky ČR zejména: 
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 

vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů 

- zákon č. …/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006 
- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 
4) Metodické příručky PPP Centra ČR 
 
Další relevantní dokumenty lze nalézt na: 
http://www.mmr.cz  
http://www.strukturálni-fondy.cz 
http://www.mfcr.cz 
http://www.pppcentrum.cz  
http://portal.gov.cz/  

2.6. Relevantní 
subjekty a formy 
spolupráce  
 
 

- Odborná skupina pro programování 
- MMR – Odbor veřejných investic, Odbor legislativně 

právní, Odbor Platební jednotky 
- Ministerstvo financí – Odbor státního rozpočtu – referát

Regulace a metodiky PPP 
- Ministerstvo financí  - Odbor Národního fondu 
- PPP Centrum ČR 
- Asociace PPP 
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2.7. Minimální 
požadavky na 
zhotovitele 

Samostatný zhotovitel nebo konsorcium splňující následující 
požadavky: 
• realizační tým o počtu 3 – 5 expertů s minimálními 

požadavky na složení: 
- 1 projektový manažer (team leader) s alespoň 3- letou 

zkušeností s přípravou či realizací PPP projektů  
- 2 experti se zkušenostmi s využíváním strukturálních 

fondů EU, případně financováním rozvojových aktivit 
prostřednictvím fondů 

- 1 expert z oblasti veřejné podpory 
- 1 expert z oblasti veřejných zakázek 

 
3. ROZSAH PRACÍ 

 
3.1. Úloha 
zhotovitele 

- Zhotovitel pracuje na smluvených úkolech pod vlastním 
jménem, samostatně a pod kontrolou zadavatele; 

- Formy spolupráce se zhotovitelem upřesní zadavatel na 
vstupním jednání; 

- Zadavatel si vyhrazuje právo na detailní sledování 
průběhu zpracování vybraných částí projektu; 

- Více zhotovitelů může vytvářet týmy a podávat nabídku 
společně. V nabídce však musí být jasné, jaká právnická 
osoba bude smluvně ve vztahu se zadavatelem (společný 
tým je pokládán za jednoho zhotovitele); 

- V rámci výzkumných aktivit zhotovitel musí poskytnout 
veškerá získaná data zadavateli; 

- Vlastnická práva k výsledkům projektu se po jeho 
ukončení stávají majetkem zadavatele (veškerá práva, 
vč. vlastnických, aj., k výstupům projektu, k podkladům 
výzkumů, atd. přecházejí po ukončení podprojektů na 
zadavatele); 

- Část činností (subdodávky) může zhotovitel poptat u 
jiných, třetích subjektů. Tyto činnosti jsou hrazeny 
z prostředků zhotovitele; 

Cena uvedená ve smlouvě bude konečná, s výjimkou situace 
popsané v bodě 8, a bude obsahovat např. cestovné a další 
vedlejší výdaje zhotovitele. 
 

3.2. Popis 
požadovaných 
aktivit 
 

- Z hlediska principu PPP provedení analýzy evropských 
dokumentů ve vztahu k domácímu legislativnímu 
prostředí a posouzení souladu intervencí s veřejnými 
politikami. 

- Identifikace bariér a navržení nezbytných kroků k jejich 
odstranění včetně legislativních změn. 

- Návrh věcných a právních doporučení pro programování 
a přípravu implementace v období 2007 – 2013. 

- Vytipování oblastí s potenciální poptávkou po projektech 
PPP spolufinancovaných ze SF a FS realizovatelných 
v ČR. 

- Na příkladech z EU identifikace projektů PPP 
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spolufinancovaných ze SF a  FS  potenciálně 
realizovatelných v českém prostředí. 

- Prozkoumání možnosti využití technické asistence na 
podporu a přípravu PPP projektů. 

- Průběžné (cca měsíční) informování zadavatele a dalších 
partnerů o průběhu realizace projektu – tvorba zpráv. 

- Průběžné pracovní schůzky a konzultace se zadavatelem 
popřípadě odbornou skupinou pro programování podle 
potřeb a požadavků zadavatele. 

- Zprávy a prezentace k jednotlivým fázím budou určeny 
zadavateli a odborné skupině pro programování a budou 
probíhat podle harmonogramu 4.1.2. 

- Závěrečná prezentace práce v rámci semináře konaného 
k problematice (seminář bude organizován zadavatelem, 
zhotovitel poskytne obsahovou náplň semináře; 
upřesnění semináře bude provedeno v průběhu projektu).

 
 
4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU  

 
4.1. Zprávy 
v průběhu projektu 
 
 
 

Zhotovitel splní požadované úkoly (viz 2.4. a 3.2.) a po 
ukončení každé fáze projektu (viz 4.1.2.) či k termínu 
stanovenému zadavatelem vždy vyhotoví zprávu. V případě 
potřeby zhotoví na žádost zadavatele také průběžnou zprávu 
při zpracování úkolu. Zprávy budou předmětem schvalování 
zadavatelem a odbornou skupinou pro programování. 

4.1.1. Specifikace 
požadovaných zpráv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva k završení každé fáze projektu bude v rozsahu max. 
20 stran v českém jazyce a bude obsahovat (v závislosti na 
povaze daných úkolů): 
 obsah zprávy, 
 shrnutí zprávy na max. 2 stránkách, 
 stručný popis částí projektu zpracovaných v dané fázi, 
 stručný popis metodiky použité zhotovitelem a úloha členů 

jeho týmu na zpracování daných úkolů, 
 výsledky úkolů - zjištění, závěry (např. z diskuzí 

s partnery, z výzkumu) dílčí analýzy a studie, 
 závěry pro další fáze projektu, stanoviska pro zadavatele

a další relevantní subjekty. 
 
Prezentace jednotlivých zpráv zadavateli, odborné skupině a 
dalším relevantním subjektům bude provedena v prostorách 
zajištěných zadavatelem a budou probíhat podle 
harmonogramu. 
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Termín Téma příslušných zpráv 4.1.2. Jednotlivé fáze 
projektu  1. fáze –  

prosinec 2005 
 
 
 
 
 
2. fáze –  
únor 2006 

Analýza evropských dokumentů ve 
vztahu k domácímu legislativními 
prostředí; návrh k odstranění bariér 
včetně legislativních nedostatků;
navržení věcných a právních 
doporučení pro programování a 
přípravu implementace. 
Vytipování oblastí s potenciální 
poptávkou po kombinovaných 
projektech realizovatelných v ČR; na 
příkladech z EU identifikace 
kombinovaných projektů potenciálně 
realizovatelných v českém prostředí; 
prozkoumání možnosti využití technické 
asistence na podporu a přípravu PPP 
projektů. 

4.2. Závěrečný 
výstup projektu 

Závěrečný dokument o rozsahu 50 – 70 stránek musí být 
zpracován v českém, případně anglickém jazyce. Česká 
jazyková verze bude považována za výchozí. 
Dokument bude předán zadavateli ve čtyřech originálech (tři 
české a případně jeden anglický) a v osmi kopiích (z toho 
případně jedna anglická). 
Dokument bude předán v elektronické podobě v české 
případně obou jazykových verzích ve formátu MS Word. 
Závěrečná prezentace projektu proběhne na speciálním 
k tomuto účelu zadavatelem zorganizovaném semináři.   
 

 
5. FINANČNÍ PODMÍNKY PROJEKTU 

 
5.1. Rozpočet 
projektu 

Maximální rozpočet projektu nesmí přesáhnout částku 
1 800 000,- Kč bez DPH, tj. 2 142 000,- Kč s DPH. 
Platba zpracovateli bude rozdělena na 2. splátky, které 
budou propláceny v závislosti na dokončení fází zpracování 
projektu uvedených v bodě 4.1.2. Výše splátek viz níže. 

5.2. Fáze 
zpracování projektu  

Podíl na celkové platbě: 
1. fáze – 60 % 
2. fáze – 40 % 

 
6. HARMONOGRAM VÝBĚROVÝCH A SMLUVNÍCH 
PROCEDUR 

 
6.1. Zahájení přípravy zadání n-4 – září 2005 
6.2. Rozeslání tohoto zadání členům odborné 
skupiny k připomínkám 

n-3 – 7. 10. 2005 

6.3. Obdržení zásadních připomínek členů odborné 
skupiny a jejich následné zapracování 

n-2 – do 14. 10. 2005 
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6.4. Výzva k podání nabídek – 
publikace zadání 

zahájení n1 – 4. 11. 2005 

6.5. Příjem nabídek ukončení do n2 – 24. 11. 2005, 16:15 hodin.  
(nabídky musí být doručeny písemně) 

zahájení n3 – 29. 11. 2005 6.6. Výběr nabídek 
ukončení n4 – 30. 11. 2005 (dle počtu nabídek) 
způsob účastnící budou vyrozuměni písemně 

na adresu uvedenou v předložené 
nabídce (vyrozumění bude odesláno 
do 5ti pracovních dnů od výběru). 
Vítěz bude kontaktován i telefonicky. 

6.7. Vyrozumění účastníků 

termín odesláno do n5 – 1. 12. 2005 
6.8.1 
zahájení 

n6 – 1. 12. 2005 6.8. Vyjednávání smluvních 
podmínek (ukončeno uzavřením 
smlouvy). Uzavřením smlouvy je 
započato zahájení realizace 

6.8.2 
ukončení

n –  5. 12. 2005 

6.9.1. 
zahájení 

n (1. 12. 2005) 6.9. Průběh projektu 

6.9.2 
ukončení 

n (28. 2. 2006) 

 
7. FORMA A OBSAH NABÍDKY 

 
7.1. Popis 
požadované 
nabídky  

Předložená nabídka musí být v českém jazyce a musí 
obsahovat (max. 25 stran, min. 8 stran): 
a) obsah,  
b) přehledný popis průběhu zpracování projektu, 
c) popis přístupů a metod, které budou aplikovány pro 

zpracování jednotlivých úkolů včetně informačních zdrojů 
a citací odborné literatury,  

d) charakteristiku týmu zhotovitele,  
e) úřední zápis nebo jeho kopii o právní subjektivitě 

předkladatele. 
 
Složení týmu musí být z nabídky přehledné a doložené 
životopisy expertů. Tým musí být schopen předkládat a 
obhajovat své výstupy v českém a anglickém jazyce. Žádný 
z členů týmu předkladatele nesmí být součástí týmu 
jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky. Uvedeno musí být 
rovněž přesné zapojení jednotlivých členů realizačního týmu 
včetně indikativních hodnot osobodnů.  
 
Nabídka bude zpracována ve formě projektu a bude 
rozdělena do dvou samostatných částí (samostatně 
zapečetěných obálek).  
1. část bude obsahovat projekt, včetně jeho všech v tomto 
zadání uvedených náležitostí mimo finanční rámec.  
2. část, finanční nabídka, bude obsahovat předpokládaný 
rozpočet, včetně detailního popisu kalkulace ceny, je 
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požadována demonstrace tvorby rozpočtu a rozložení všech 
finančních položek (team leader, finanční experti, expert 
v oblasti veřejné podpory, technický personál, cestovní 
náklady, per diems, jiné technické náklady, atd.). 
 
Nabídka bude dodána ve 2 originálech (podepsaných 
statutárním zástupcem) a v 7 kopiích. K nabídce musí být 
přiloženo toto zadání podepsané statutárním zástupcem
v jednom vyhotovení. 
 
Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném 
obalu. Podavatel nabídky označí samostatné části tituly 
„NABÍDKA“ a „FINANČNÍ NABÍDKA“. Tyto následně vloží do 
společného obalu, který bude označen textem „NEOTVÍRAT 
- PROJEKT 1p/05 – 3 Aplikace principu PPP při realizaci 
politiky HSS“ a kontaktní údaje viz bod 1. 

7.2. Hodnocení 
nabídky 

 

Popis Ano/Ne7.2.1. Formální 
hodnocení nabídky 
 
 
 

a) Plně český jazyk?  
b) Byly dodány dvě obálky? 
c) Obsahuje nabídka požadavky dle bodu 7.1.? 
d) Pokračovat dále v hodnocení nabídky? 

 

Popis Body Skóre 7.2.2. Hodnocení 
obsahu nabídky a) kvalita formulace nabídky (detailnost, 

jednoznačnost, přehlednost) 
b) celkové hodnocení metodologie 
c) flexibilita přístupu zhotovitele (způsob 

reakce na případné změny v průběhu 
projektu) 

d) hodnocení týmu (projektový manažer, 
členové týmu, vhodnost sestaveného 
týmu, zkušenosti týmu, tvorba 
konsorcia) 

e) respektování požadavků a 
harmonogramu 

10 
 

35 
15 
 
 

35 
 
 
 
5 

 

 Bodové ohodnocení ve druhém sloupci představuje 
maximální možný počet bodů dosažitelný v příslušné 
kategorií. Ve třetím sloupci bude tabulka doplněna dle výroku 
hodnotící komise. 
Do dalšího výběru postupuje subjekt, který dosáhne alespoň 
75 bodů. K nabídce budou následně přiřazeny body za 
hodnocení ceny. Nabídková cena ve výši cenového stropu 
bude ohodnocena 0 body. 
Výše finanční nabídky v (Kč) Body 7.2.3. Hodnocení 

finanční nabídky Od 2 100 001 výše 
Od 2 050 001 do 2 100 000  
Od 2 000 001 do 2 050 000   
Od 1 950 001 do 2 000 000 
Do 1 950 000,-  

0 
1 
2 
3 
4 
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 Vybrána bude nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového 
součtu bodů. V případě nerozhodného stavu bodů rozhoduje 
kvalita strategie a metodologie. U projektů, které 
nedosáhnou stanoveného bodového zisku 75 bodů, nebude 
finanční nabídka otevřena. 

 
8. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 
Jednotlivé fáze plnění projektu budou monitorovány a kontrolovány členy „ad hoc“ 
odborné skupiny pro tento projekt a pracovníky ORPS MMR. Zadavatel bude 
prosazovat plnění úkolů zpracovatelem stanovených v bodě 4.  
Při závěrečném hodnocení bude zohledněno plnění následujících požadavků: 
 hodnocení variantních návrhů; 
 hodnocení použité metodiky; 
 hodnocení spolupráce zadavatele a zhotovitele, zhotovitele a dalších relevantních 

subjektů; 
 hodnocení kvality zpráv předložených v průběhu projektu. 

 
Projekt bude hodnocen také prostřednictvím indikátorů, které budou hodnotit 
obsahovou i formální stránku dokumentů, procesů a událostí. Indikátory budou 
kvantitativně vyjádřeny v procentuální škále. V případě, že závěrečné hodnocení 
projektu na základě těchto indikátorů bude výrazně neuspokojivé, vyhrazuje si 
zadavatel právo snížit celkovou výši platby zpracovateli.  
Mezi tyto indikátory hodnotící kvalitu projektu budou patřit: způsob komunikace 
zpracovatele se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty, reflexe připomínek 
zadavatele, dodržování časových termínů, použití objektivní datové základny, 
relevance dat, celková logika zpracování, způsob formulace textové části, vzhled a 
přehlednost dokumentů, kvalita prezentovaných materiálů, výkon přednášejícího 
apod. 
 

V Praze dne                 2005 
 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 

 
potvrzení žádosti předkladatelem nabídky: 
 
 
 
 
……………………..   ……………………   ……………………. 
datum a místo   podpis     razítko 

 


