
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána dle zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). je vyhlašována
v souladu se Směrnicí MŠMT o zadávání veřejných zakázek organizací v působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj.: MSMT-24204/2018). Všechny odkazy
na ZZVZ jsou pouze analogické

Název veřejné zakázky:

VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - projektová dokumentace pro
výstavbu budovy Školy

1. Identifikační lida je zadavatele

Název: výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní
jídelna, Místo 66
Sídlo: Místo 66, 431 58 Místo
IČ: 61345741
Zastoupen: PhDr. Věrou Smolíkovou, ředitelem
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Věra Smolíková
Komaktní osoba: PhDr. Věra Smoliková
Tel.: +420 778 777 180
ID datové schránky: rdhyZyv
Profil zadavatele: https://nen.nipezcdprofil/vudds Misto66

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku. Zadávací
dokumentací je tato výzva k podáni nabídky a obchodní a platební podmínky forinulované
zadavatelem v závazném návrhu Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva"), která je přílohou
této výzvy.

2. Identifikace veřejné zakázkv

Id veřejné zakázky přidělené systémem NEN: N006/19N00026091

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Stručný popis zakázky:

Typ veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Výsledek zadávacího řízení je:

CPV kód 71242000-6 popis: příprava
návrhů a projektů, odhad nákladů
vypracováni projektové dokumentace a
činnosti s tím spojené pro výstavbu školy
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na služby
otevřená výzva
uzavření smlouvy

3. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s předpokládanou hodnotou
1.500.000,-KČ bez DPH. Předpokládaná hodnota je současně nejvyšší přípustnou
hodnotou. která nesmí být V podané nabídce překročena.

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce na výstavbu objektu školy v obci
Místo č.p. 66, na k. ú. Místo 696030 č. parč. 98/1. Typ budovy zděná 1NP.



Vybavení budovy v souladu s platnou legislativou pro školská zařízeni:

· 7 tříd pro teoretické vyučování včetně kabinetu a sociálních zařízení ke každé
třídě pro pedagoga a žáky

· 6 odborných učeben včetně kabinetu a sociálních zařízení ke každé učebně pro
pedagoga a žáky

· zázemí pro pedagogy - sborovna včetně sociálního zázemí se sprchou,
· 2 kanceláře pro zástupce ředitele a výchovného poradce včetně sociálního zařízení
· 2 relaxační místnosti
" místnost pro dozor
· zázemí pro údržbu a úklid
· kotelna
· sociální zařízení pro dozor, údržbu, úklid a relaxační místnost.

Související činnosti pro stavbu školy v areálu zadavatele, přičemž rozsah služeb bude zahrnovat:

a) Příprava zakázky, podrobný stavebně-technický průzkum, geologický a
hydrogeologický průzkum, zjištění inženýrských sítí, návrh podrobné studie vC.
pohledů a řezů.

b) Dokumentace pro demolici stávajícího objektu včetně výkazu výměr, rozpočtu a
potřebných povolení. Dokumentace k územnímu rozhodnuti (DUR) a dokumentace ke
stavebnímu povolení (DSP), pokud to stavební řízeni dovolí, tak tato dokumentace
může být sloučena v počtu 3 parě + l x CD (formát DWG, WORD, PDF), pro
zajištění stanovisek si zhotovitel obstará vlastní parě.

c) Inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení, popř. souhlasu
se stavbou, včetně všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců
inženýrských sítí, souhlasu okolních vlastníků pozemků, posouzení vlivu na stavby na
životní prostředí atd. jejich případné připomínky a požadavky budou do dokumentace
zapracovány.

d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu stavby a
slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se
zapracováním navržených a objednatelem schválených změn.

e) Budoucí zhotovitel projektové dokumentace (výherce zakázky) bude následně
spolupracovat se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby v rámci vyhodnocování
zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby při posuzování mimořádně
nízké ceny.

g Spolupráce při provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby školy
V Místě 66.

g) Spolupráce po dokončení stavby včetně vyhotoveni dokumentace skutečného
provedení stavby školy v Místě 66.

4. Termín a místo plnění Zakázky

a) 9 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo.

b) objekt: výchovný ústav, dětský domov se školou, základní Škola, střední Škola a školní
jídelna, Místo 66, 43! 58 Místo



5. Požadavkv zadavatele na prokázání kvalifikace

5.1. Zakázku může plnit dodavatel, který:

a. Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

a) Tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu: a) zahraniční právnické osoby, musí uvedenou
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické
osoby, musí uvedenou podmínku splňovat: a) tato právnická osoba, b) každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele a d) vedoucí pobočky závodu.

b. Nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
c. Nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

veřejné zdravotní pojištění.
d. Nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

sociálni zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
e. Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla vůči němu

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu) nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

5.2. Dodavatel dále předloží:

a. Aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b. Aktuálni doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (p'ojektová činnost ve výstavbě).

c. Seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením této zakázky
včetně osvědčení objednatelů o řádném splněni. Zadavatel požaduje doložit minimálně 3
dokončené služby (reference) obdobného charakteru ve vztahu k předmětu zakázky, každá v
objemu min 1.500.000,- KČ bez DPH.

5.3. Způsob prokázání kvalifikace:

a. K prokázání předpokladů dle bodu 5.1 předloží dodavatel čestné prohlášení (lze použít vzor
v příloze č. 2 této vý"yy).

b. Doklady k bodu 5.2 a) a b) mohou být předloženy v prosté kopii.

c. K prokázání požadavku dle bodu 5.2 C) dodavatel předloží formou čestného prohlášeni
seznam služeb - projektových prací, s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby jejich poskytnuti a
identifikace objednatele, a to minimálně v rozsahu uvedeném výše. Osvědčení objednatele musí
zahrnovat cenu, dobu poskytnutí a musí obsahovat údaj o tom, že poskytnuté plněni bylo
provedeno řádně, odborně a včas; osvědčení lze doložit v prosté kopii.



II. Profesní způsobilost dle § 77 odst. l ZZVZ

Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje. K prokázání kvalifikace může dodavatel předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaného dodavatele ne starším než 3 měsíce.
Způsob prokázání: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Doklad o oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakáZky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.
Způsob prokázání: Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Odborná
způsobilost: autorizace v oboru pozemní stavby ve stupni autorizovaný inženýr podle
zákona Č.360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve mění pozdějších předpisů.
Způsob prokázání: Osvědčení o autorizaci.

Všechny požadované doklady k prokázání profesní způsobilosti předloží dodavatel v
prostých kopiích.

III. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace v souladu s ustanovením § 78
odst. 6 ZZVZ, nebot' se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle oddílu 71
hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému.

IV. Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

l) Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální
zadavatelem požadovanou úrovní seznamu významných s:lužeb je realizace alespoň 3 (tří)
významných služeb spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provedeni
stavby nebo dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro účely výstavby či rekonstrukce
pozemního objektu s rozsahem investičních nákladů projektované stavby ve výši alespoň
8 milionů Kč bez DPH v rámci každé z těchto referencí.

2) Seznamu techniků nebo technických útvarů nebo firem poddodavatelů, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišt'ují kontrolu kvality, nebo
budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fýzickým osobám,
které budou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň jeden
odpovědný pracovník, který má kvalifikaci a zkušenost v řízeni projekčních prací
tvořících předmět plnění, odpovědnost za kvalitu odbornosti provedení předmětu plněni,
tj. projekčních prací jako celku.



V. Společná ustanovení pro kvalifikaci

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje
tento výpis profesní způsobilost dle §77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splněni kritérií profesní způsobilosti a
základní způsobilost dle §74. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů starší než 3 měsíce.

Dodavatel také může prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení předložením certifikátu
vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle §234 zákona. Má
se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném v certifikátu. Certifikát nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší jednoho
roku. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo a které je obdobou certifikátu
vydaného v rámci systému certiňkovaných dodavatelů.

Čestná prohlášeni dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou. Kopie příslušného zmocnění musí být v
takovém případě součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána
takovou příslušnou osobou. Zadavatel si může kdykoli v průběhu zadávacího řízení
vyžádat předloženi originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem v souladu se ZZVZ a touto
ZD, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6. Prohlídka místa plnění, poskvtování dodatečných informací

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. 09. 2019 v 10:00 hod. Zástupci dodavatelů se
sejdou před budovou školy na adrese výchovný ústav, dětský domov se školou, základní
škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66, 43 l 58 Místo.

Dodavatel je oprávněn klást dotazy a požadovat vysvětlení zadávací dokumentace pouze
písemně, tj. veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího
řízeni musí probíhat písemně, výhradně elektronickou poštou (na dotazy zaslané jinak než
prostřednictvím profilu zadavatele, datové zprávy či emailu se zaručeným elektronickým
podpisem, nebude zadavatel reagovat).
Dotaz musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání
nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
dotazu. Text dotazu spolu s odpovědí uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele:
https://nen,nipez.cz/profil/vudds Misto66

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. 10. 2019 do 13:00 hodin.
Místo podání nabídek: výchovný ústav, dětský domov se školou, základní Škola a
střední škola a školní jídelna, Místo 66, 431 58 Místo.
Doručení nabídky je možné osobně přes podatelnu školského zařízení (v pracovní době od
7:00 do 15:30 hod.) či prostřednictvím držitele poštovni licence. Za okamžik předáni je
pak považováno převzetí nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny). Zadavatel
neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.



8. Formální požadavky na zpracování nabídky

a) Každý dodavatel může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku. Nabídky
se podávají v listinné podobě, a to v jednom originále (zřetelně označeném jako originál).

b) Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky. Zadavatel doporučuje označit obálku nápisem NEOTVÍRAT a opatřit ji na
uzavření přelepkami a razítky účastníka a adresou sídla. V případě, že bude nabídka v
přepravní obálce, bude tato označena textem: ,,PŘEPRAVNÍ OBÁLKA" tak, aby
údaje podatelny byly vyznačeny až na obálce obsahující nabídku.

C) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě.
d) Zadavatel doporučuje nabídku pro lepší orientaci očíslovat na každé jednotlivé straně (v

pravém dolním rohu) počínaje titulní stranou, a to vzestupně od čísla 01) a zabezpečit
proti jakékoli manipulaci a/nebo ztrátě jednotlivých listů, a to pevnýin spojením
jednotlivých listů (sešitím, svázáním, apod. celé nabídky). Veškeré části nabídky budou po
svázání tvořit jeden celek.

e) Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového Čísla, data a času jejich
doručení.

D Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní
vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje.

g) Nabídka bude na prvním listu po titulním listu nabídky obsahovat vyplněný krycí list
nabídky (příloha č. l) včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem účastníka.

h) Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy. Návrh bude předložený ve dvou
originálech, přičemž jeden originál bude volně přiložený k nabídce, aby mohl být v
případě vybraného účastníka využity k podpisu Zadavatele.

i) Veškeré doklady či prohlášeni, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka (v
tom případě musí být přiložen originál, či ověřená kopie plné moci).

9. PožadavkV na zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena za kompletní plněni předmětu zakázky bude:
a) Sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), za celé plněni zakázky a pro

danou dobu plněni, zahrnující skladbově a objemově veškeré práce, dodávky a služby a
činnosti, rizika, zisk, a případné finanční vlivy, v nezbytném rozsahu pro úplné provedeni
zakázky v zadavatelem požadovaném, případně není-li požadavku zadavatele, tak
obvyklém, rozsahu, standardu provedení a jakosti, včetně zajištění všech ostatních úkonů a
Činnosti souvisejících s úplným provedením zakázky v rozsahu požadavků dle zadávacích
podmínek.

b) Uvedena v českých korunách a členění dle krycího listu, který je přílohou této vý"yy.
c) Zahrnovat veškeré náklady nutné k provedení díla v požadovaném rozsahu, včetně

nákladů na kompletační činnost, případná zaměření, průzkumy, odborné expertizy, dále
poplatky za provedení činnosti, služby správců sítí a dotčených orgánů státní správy apod.
Do ceny musí účastník zahrnout předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění,
veškeré ztížené podmínky, které lze očekávat apod.

d) Podložena podrobnou cenovou nabídkou s oceněním jednotlivých projekčních fází.



10. Otevírání nabídek

Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele a
to dne 09. 10. 2019 v 13:00 hodin.
Sraz případných zástupců dodavatelů, kteří budou mít zájem účastnit se otevírání obálek,
je před budovou školy. Do místnosti pro otevírání obálek budou uvedeni společně
pracovníkem zadavatele.
Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého dodavatele na jednu fýzickou
osobu. Zadavatel (osoba pověřená zadavatelem) bude od zástupců dodavatelů vyžadovat
předloženi plné moci a výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, případně obdobné listiny
prokazující složeni statutárního orgánu dodavatele. Pokud se otevíráni obálek zúčastní
člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního
rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu
dodavatele).

11. Hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve
smyslu § 114 odst. ] zákona. Podle § 114 odst. 2 bude zadavatel v rámci ekonomické
výhodnosti hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu.
Pořadí jednotlivých nabídek bude stanoveno dle výše nabídkových cen, a to od nejnižší po
nejvyšší. jako první v pořadí se umístí dodavatel, jehož nabídka bude obsahovat nejnižší
nabídkovou cenu. Nabídky se stejnou ekonomickou výhodností budou seřazeny
následujícím způsobem: losem. Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované
podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedeni několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě,
že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě než zadavatel požaduje.

12. Další ustanovení

a) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uvedených údajů a dokladů.
b) Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli, aby tento před uzavřením smlouvy předložil

pojistnou smlouvu (příp. pojistný certifikát nebo obdobný doklad vystavený pojistitelem),
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě.
Limit pojistného plněni musí být v takové výši, aby vždy pokryl případné škody
související s touto zakázkou, nejméně však ve výši l mil. KČ. Vybraný dodavatel je dále
povinen uvedené pojištěni udržovat v účinnosti, resp. tak, aby vždy pokrylo případné
škody v souvislosti s předmětnou Zakázkou. Nepředložení pojistné smlouvy bude
posuzováno jako neposkytnuti součinnosti při podpisu smlouvy na plnění Zakázky.

C) Zadavatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení bez uvedeni důvodu až do doby uzavření
smlouvy na plnění zakázky.

d) Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti ve veřejné zakázce. Zadavatel
si vyhrazuje právo všechny nabídky ani jejich jednotlivé části uchazečům nevracet.

e) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakáZky.

D Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky této ZD včetně jejích příloh ve lhůtě pro
podání nabídek s tím, že s ohledem na okruh změny bude případně lhůta pro podání
nabídek přiměřeně prodloužena.

g) Zadavatel si vyhrazuje, že v tomto poptávkovém řízení roZhodnutí o vyloučení účastníka,
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízeni nebo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
oznámí jeho zveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se roZhodnutí o
vyloučení účastníkl rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky, považuje za doručené všem dotyčným zájemcům a všem dotčeným
dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.



13. Součásti výzvy k podání nabídek

Přílohy č.:
]. lýycí list
2. Cestné prohlášení
3. Seznam poddodavatelů
4. Smlouva o dílo

V Místě dne 12. 09. 2019

'"' °"'

výchovný ú8äv se školou,
,kladní škola, středn kklna, Místo 66

4
tč, 61345J41 ®


