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1. ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
ID datové schránky:
Za niž jedná:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Hradec Králové, Pražské Předměstí, Kydlinovská 1521/79
648 11 069
CZ64811069
Komerční banka, a.s., číslo účtu 27-315020217/0100
rkyk8m9
Ing. Jaroslava Bernhardová, ředitelka organizace
Ing. Luxová Hana
+420 495774174
luxova@snhk.cz

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)
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2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nepoužitého hardware a software, včetně
související dokumentace.
Jednotlivými komponentami (položkami) pořizovanými v rámci veřejné zakázky –
A. Infrastruktura:
- server (dodávka HW vč. implementace
- záložní NAS (dodávka HW vč. oživení)
- UPS (dodávka HW vč. oživení)
- SW – operační systém (licence vč. implementace)
- SW – přístupové licence uživatelů k serverovému SW (20 ks)
- licence pro databázový server vč. implementace
- podpora pro HW server a zálohovací zařízení na 6 let
B. Koncová zařízení:
- síťová multifunkční tiskárna (dodávka HW vč. oživení)
- kancelářské PC (vč. operačního systému, monitorů a ostatního příslušenství k PC dodávka 14 ks HW vč. oživení
2.2.Technické podmínky
Požadované minimální parametry poptávaných technických zařízení jsou definovány
v Technické specifikaci, která tvoří vždy Přílohu č. 1.
Zadavatel poskytuje toto jednotné výkladové ustanovení k oběma částem veřejné zakázky:
- Technické parametry v požadavcích Zadavatele bez uvedení přídavného jména či
příslovce vyjadřující minimální či maximální hodnotu, jsou Zadavatelem požadovány
v hodnotách přesně uvedených a je nutno splnit požadavek Zadavatele bez možnosti
jakékoliv odchylky. K vyloučení případných pochybností Zadavatel uvádí toto
upřesnění:
o Zadavatelem uvedené požadavky (výpočetní procesor - CPU, např. počet jader a
jeho rychlost, velikost RAM, velikost HDD, počet LAN portů atd.) jsou
požadavky minimální a dodavatel může nabídnout komponenty s větší
kapacitou, počtem či výkonností.
o Výjimkou jsou případy, kdy Zadavatel výslovně stanoví u jednotlivých zařízení
konkrétní požadavky na procesorovou rodinu, počet procesorových patic a počet
jader těchto fyzických CPU, většinou z licenčních důvodů, přičemž tyto
požadavky je pak nutno splnit bez možnosti jakékoliv odchylky.
- Uvedené lhůty záruk jsou vždy v minimálních, Zadavatelem požadovaných hodnotách.
- Server musí mít k dispozici komponentu (integrovanou či jako externí kartu/
komponentu) pro vzdálený přístup k serveru v případě výpadku serveru.
- Server musí být vybaven software, který umožní konfiguraci jeho komponent (zejména
interních pevných disků) a provede instalaci vybraného podporovaného operačního
systému. Je zpřístupněn odkaz na Internetu, kde je možné tento software stáhnout.
- Pokud je Zadavatelem výslovně požadován mechanický pevný disk HDD, nepřipouští
se nabídka elektronického SSD, či hybridního SSHD disku. Požadavek Zadavatele
vychází z obecných technologických omezení NAND flash pamětí elektronických disků
v přímé souvislosti s charakteristikou jejich budoucího provozu u Zadavatele.
- Uchazeč prokáže splnění technických podmínek tím, že řádně vyplní Přílohu č. 1
pro předmětnou část zadávací dokumentace dle pravidel uvedených v bodě 8.5 ZD.
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-

Zadavatel požaduje jednotnost PC sestavy, tzn. shodu značky a výrobce u PC, monitoru
a příslušenství.

2.3.Množství odebraného hardware
Množství (počet kusů) odebraného hardware v podrobnosti dle jednotlivých komponent je
uvedeno v Příloze č. 1.
2.4.Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Maximální hodnota Veřejné zakázky činí je 979 933 Kč bez DPH.
V případě, že Dodavatel překročí maximální cenu veřejné zakázky, nesplní zadávací
podmínky a tato skutečnost bude mít za následek vyloučení dodavatele z účasti
v zadávacím řízení. Stanovenou maximální cenu je dodavatel povinen respektovat při
zpracování nabídkové ceny v Krycím listu - příloze č. 3 ZD.
Zadavatel je plátcem DPH.

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění je sídlo zadavatele, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Kydlinovská
1521/79 – administrativní budova. Síťová multifunkční tiskárna bude umístěna v 1. NP.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel je povinen odevzdat Zadavateli předmět plnění nejpozději do 30 dní ode dne
podpisu smlouvy na veřejnou zakázku oběma smluvními stranami.
Podrobná pravidla (zejména postup při odevzdání a převzetí předmětu plnění) upravuje
Závazný návrh smlouvy dle Přílohy č. 2 ZD.

5. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
5.1.Žádost o poskytnutí dodatečných informací
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Luxová, e-mail luxova@snhk.cz, tel.: 420 495 774 174.
5.2.Poskytnutí dodatečných informací Zadavatelem.
Zadavatel požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, poskytne nejpozději následující pracovní den.
Dodatečné informace odešle Zadavatel vždy kromě tazatele také všem známým
dodavatelům; tedy dodavatelům, kteří písemně požádali o poskytnutí Zadávací
dokumentace, o dodatečné informace, nebo o zasílání stejnopisů dodatečných informací.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud si stáhnou zadávací podmínky z profilu
Zadavatele, aniž by o tom informovali Zadavatele, nemohou jim být stejnopisy
dodatečných informací zasílány, neboť Zadavatel nebude znát jejich identitu.
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6. NABÍDKOVÁ CENA
Celkovou nabídkovou cenu s DPH uchazeč uvede na krycím listu nabídky - Příloha č. 3
ZD.
Uchazeč dále v krycím listu nabídky vyplní:
-

-

celkovou nabídkovou cenu bez DPH (dále též „Cena“).
o Pokud uchazeč není plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plátce DPH“), uvede výši
nabídkové ceny bez DPH a nabídkové ceny s DPH shodně.
samostatně daň z přidané hodnoty.
o Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede DPH ve výši 0 Kč.
o Pokud má zahraniční uchazeč za to, že Zadavateli vzniká povinnost přiznat
a zaplatit za předmět plnění v tuzemsku daň ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ponechá sazbu daně
ve výši 21 %.
o Pokud má zahraniční uchazeč za to, že daň z přidané hodnoty má být uhrazena
jinak, než je uvedeno v předchozí odrážce, popíše v nabídce podrobně jak
(zejména právní řád, podle kterého bude uhrazena daň a kdo je povinen daň
přiznat) a uvede sazbu DPH odpovídající celkovému peněžitému závazku
Zadavatele v případě plnění smlouvy na veřejnou zakázku.

6.1.Způsob stanovení nabídkové ceny
Nabídková cena je stanovena na základě jednotkových cen bez DPH v CZK za jednotlivé
položky (dále též „Jednotkové ceny“), které uchazeč uvede:
-

v Příloze č. 3 - krycím listu nabídky.

Celková nabídková cena bez DPH se vypočte jako souhrnný součet u všech položek
provedených součinů jednotkové ceny a požadovaného počtu kusů.
Celková nabídková cena bez DPH a Celková nabídková cena s DPH se v krycím listu
nabídky vypočte automaticky.

7. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
7.1.Závazný návrh smlouvy
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou podrobně upraveny v Závazném
návrhu smlouvy - Příloze č. 2 ZD.
Závazný návrh smlouvy je pro dodavatele závazný a musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče nebude osoba zapsaná v obchodním rejstříku, doloží uchazeč v nabídce její
oprávnění prostřednictvím plné moci.
Uchazeč do Závazného návrhu smlouvy a jejích příloh doplní pouze Zadavatelem
požadované údaje. Je také oprávněn Závazný návrh smlouvy v nezbytném rozsahu upravit,
pokud bude mít formu sdružení dodavatelů.
Není-li uvedeno jinak, není uchazeč oprávněn ostatní náležitosti jakkoli měnit.
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7.2.Obchodní podmínky související s cenou dle článku 4 Závazného návrhu smlouvy
Cena uvedená v článku 4 odst. 4.1 a 4.2 podepsaného Závazného návrhu smlouvy (Příloha
č. 2) bude stanovena na základě jednotkových cen bez DPH v CZK za jednotlivé položky
uvedených ve vyplněném krycím listu nabídky – Příloze č. 3 ZD.
7.3.Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva.

8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK A DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
8.1.Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 30.06.2017 v 10:00 hodin.
8.2.Podmínky pro podání nabídky
Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, označené „Veřejná
zakázka malého rozsahu – Dodávka HW a SW v rámci projektu Zavedení
ekonomického IS do příspěvkové organizace Správa nemovitostí Hradec Králové –
NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název, IČO a sídlo
uchazeče.
Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom vyhotovení a dále kopii nabídky v
elektronické podobě na nosiči, který neumožňuje přepisování dat. Dokumenty v digitální
podobě na nosiči dat by uchazeč měl poskytnout v editovatelné podobě (vyjma veškerých
dokladů či prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů) ve formátech
PDF/A a MS Word nebo v odpovídajícím open formátu.
Jednotlivé listy listinné nabídky včetně příloh Zadavatel doporučuje řádně očíslovat
vzestupnou číselnou řadou a pevně svázat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné
manipulaci.
Nabídky v listinné podobě musí být ve lhůtě pro podání nabídek doručeny do podatelny
Zadavatele, která je umístěna v sídle Zadavatele, na adrese Hradec Králové, Pražské
Předměstí, Kydlinovská 1521/79 v prvním patře budovy vpravo, v místnosti č. 22.
8.3.Jazyk nabídky
Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce. Zadavatel připouští produktové
listy v jazyce anglickém.
8.4.Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
8.5.Způsob vyplnění Přílohy č. 1 - Technická specifikace
Uchazeč vyplní všechna podbarvená pole tak, aby z jejich vyplnění, či z přiložených
produktových listů bylo zřejmé splnění požadavků Zadavatele.
Uchazeč je povinen vyplnit veškeré údaje požadované Zadavatelem, zpravidla se jedná o
popis vlastností hardware, typové označení produktů, jejich obchodní název, označení,
případně výrobní řadu.
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Uchazeč je povinen tyto údaje vyplnit pravdivě. Uchazeč poruší zadávací podmínky, pokud
uvede nepravdivé údaje, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na
posouzení nabídek, tedy zejména na zodpovězení otázky, zda nabízené plnění vyhovuje
požadavkům Zadavatele.
8.6.Produktové listy (datasheet)
Zadavatel doporučuje předložit v nabídce veškeré příslušné technické produktové listy
(datasheet). Zadavatel produktové listy použije v případě, kdy jinak nebude z Přílohy č. 2
podepsaného Závazného návrhu smlouvy vyplývat splnění požadavků Zadavatele. Při
evidentním rozporu mezi údaji uvedenými v produktovém listě oproti Příloze č. 2
podepsaného Závazného návrhu smlouvy je rozhodující obsah Přílohy č. 2. Po uplynutí
lhůty pro podání nabídek Zadavatel nesmí připustit změnu nabídky uchazeče.

9. OBSAH NABÍDKY
Zadavatel doporučuje následující členění nabídky:
9.1.Obecná část nabídky
1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ).
(Zadavatel doporučuje vyplnit vzorové čestné prohlášení dle Přílohy č. 4 této ZD
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ.)
2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.
3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.
(Zadavatel doporučuje vyplnit vzorové čestné prohlášení dle Přílohy č. 4 této ZD.)
4. Doklady v případě prokazování části kvalifikace subdodavatelem, tj. pro každého
subdodavatele:
a) výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence,
b) čestné prohlášení dle § 74 ZZVZ,
c) subdodavatelská smlouva.
5. Případná plná moc pro osobu jednající za uchazeče v originále nebo v ověřené kopii.
6. Případně další dokumenty dle uvážení uchazeče.
9.2.Dokumenty specifické
1.

Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
(Příloha č. 3 ZD);

2.

Podepsaný Závazný návrh smlouvy (Příloha č. 2) včetně všech jejích příloh podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; uchazeč vypustí Přílohu
– Plná moc, pokud je oprávnění podepsané osoby zřejmé z obchodního rejstříku.
Pokud uchazeč předkládá plnou moc na jiném místě nabídky, není povinen ji přikládat
jako Přílohu podepsaného Závazného návrhu smlouvy.
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3.

Případně další dokumenty dle uvážení uchazeče, zejména produktové listy nabízeného
hardware.

10.PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
10.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení
nabídek.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace prostými kopiemi požadovaných dokumentů.
Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat
Zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí
dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Pokud jsou jakékoliv dokumenty sloužící k prokazování splnění kvalifikace předkládány
v jiném než českém či slovenském jazyce, budou takové dokumenty v nabídce doplněny
o jejich úředně ověřený překlad.
10.2. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
Zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele podle § 83 ZZVZ.
10.3. Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně podle § 82 ZZ.
10.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, je prokazována podle § 81 ZZVZ.
10.5. Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat
ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v ZD.
10.6. Pravost a stáří dokladů
a)
b)

c)

Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace pouze
uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmějí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů.
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11. KVALIFIKACE
11.1. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby uchazeči o Veřejnou zakázku ve své nabídce předložili doklady
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, jak jsou tyto vymezeny dále v ZD.
11.2. Základní způsobilost
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ splňuje dodavatel, jenž není dodavatelem, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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, 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňuje právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, podmínku podle písm. a) splňuje
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Uchazeč k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše
předloží písemné čestné prohlášení. Zadavatel doporučuje použít vzorové čestné prohlášení
dle Přílohy č. 4 ZD.
Profesní způsobilost

11.3.

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

-

11.4.

výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Technická kvalifikace

Dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže technickou kvalifikaci předložením
seznamu minimálně dvou významných dodávek. Jako minimální úroveň Zadavatel
stanovuje:
minimálně 2 významné dodávky realizované dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením
rozsahu a doby plnění. Muselo se jednat o dodávku pro serverovnu nebo datové centrum,
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jejímž předmětem byla alespoň jedna z následujících tří položek: (i) servery, (ii) disková
pole a/nebo datová úložiště, (iii) switche. Finanční hodnota každé z významných dodávek
bude minimálně 500 tisíc Kč bez DPH.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané či podepsané veřejným Zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému Zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
Zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není - li současně
možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodu
spočívajících na její straně.

12. JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel bude od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření smlouvy požadovat
předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,
b) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je-li
vybraný dodavatel právnickou osobou,
c) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího písmene b) k vybranému dodavateli,
je-li vybraný dodavatel právnickou osobou; těmito doklady jsou zejména:
1.
2.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

d) pojistnou smlouvu Dodavatele uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou Dodavatelem
Zadavateli nebo třetím osobám.

13.HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v
Kč s DPH.
Způsob stanovení nabídkové ceny s DPH je uveden v bodě 6.1 ZD a uchazeč ji uvede na
krycím listu nabídky.
Zadavatel provede hodnocení tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny v Kč s DPH
dle výše ceny od nabídky s nejnižší cenou po nabídku s nejvyšší cenou. Nejlépe bude
hodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

14.DALŠÍ USTANOVENÍ
Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém nebo
slovenském jazyce.
Zadavatel akceptuje i nabídky od zájemců, kteří nebyli výslovně vyzvání k podání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a právo zrušení veřejné zakázky.
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Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel poskytuje všem uchazečům neomezený dálkový přístup k dokumentaci veřejné
zakázky na adrese http: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069. Na této adrese
budou zveřejňovány i dodatečné informace zadavatele (na základě žádosti nebo z vlastní
vůle zadavatele).
.

15.SEZNAM PŘÍLOH
Nedílnou součástí této ZD jsou následující přílohy:
Přílohy specifické pro předmětnou část veřejné zakázky:
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Závazný návrh Smlouvy
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
Příloha č. 4 Čestné prohlášení

V Hradci Králové dne 15.06.2017

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka organizace
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