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STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY
ZAKÁZKY A DĚLENÍ ZAKÁZEK

A K T UA L I T Y
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Zadavatel je vždy povinen v souladu se zákonem stanovit předpokládanou hodnotu zakázky, tedy stanovit
předpokládanou výši závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Vždy je rozhodná cena bez DPH.
Při stanovování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat dle pravidel stanovených
zákonem, především se vyvarovat rozdělení předmětu zakázky tak, aby tím došlo ke snížení hodnoty zakázky, a ta se stala zakázkou jiného (nižšího) rozsahu. Pokud je předmět zakázky rozdělen na části, rozhodující
je součet hodnot všech jeho částí.
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Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných,
spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období.
Předmětem jedné zakázky, jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat
v rámci projektu. Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány
„nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např.
dodávky a služby pořizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození
a zničení určitých dodávek apod.). Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup zboží typu potravin, pohonných
hmot či letenek atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné.
Příjemce dotace může vždy použít postupy přísnější.

ROP NUTS II Moravskoslezsko – dne
16.12.2009 byl vydán aktualizovaný
harmonogram výzev pro podávání
žádostí na rok 2010, více na:
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
/pripravuji-projekt/plan-vyzev
OP Podnikání a inovace – dne 1.1.2010
bude zahájen příjem elektronických
registračních žádostí o poskytnutí dotace do programu ICT v podnicích prostřednictvím internetové aplikace
eAccount a bude trvat do 15. října
2010. Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. března 2010 do 15. února
2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,5 mld. Kč.

P Ř Í K L A D

Není možné: Výběrové řízení s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 3 500 000 Kč bez DPH
realizovat interním způsobem obce bez dodržení zákonného postupu
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Závěr: I když jsou obě akce realizovány v jiném místě (vzdáleny od sebe 4 km) a nezačnou ve stejném čase, je potřeba na zakázky pohlížet jako na celek, protože spolu souvisejí věcně (stavební
práce) i časově (rok 2010), navíc bude zadavatelem jeden subjekt – obec Úspěšná a projekty jsou
financovány z jedné výzvy z Regionálního operačního programu.

Čtěte příště ... „HRAT 1995–2010“

POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍCH NÁZVŮ
V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vážení čtenáři,
Stojíme na prahu nového roku, roku 2010. Zase jsme o rok starší,
zkušenější. Jsme plni očekávání a nadějí, jaký bude letošní rok.
Skončí hospodářská krize? Budou ještě nějaké dotační příležitosti?
Rok 2010 je pro HRAT o to významnější, neboť si připomeneme již
15. výročí našeho vzniku. Práce pro region přináší hmatatelné výsledky v různých oblastech, jako jsou např. školství, doprava, životní
prostředí či rozvoj lidských zdrojů. Jezdíme po modernizovaných silnicích, nových obchvatech, naše děti mají lepší podmínky pro výuku
ve školách či trávení volného času, do našich řek putuje
méně znečišťujících látek. Za dobu naší existence se
nám podařilo do regionu získat více než 5,75 mld. Kč
na dotacích. Práce pro region nás baví a hodláme v ní
pokračovat a také v letošním roce chceme přispět
k rozvoji našeho regionu nejen pomocí evropských
dotací.
Mnozí z vás mají příslib, rozhodnutí nebo smlouvu
o poskytnutí dotace. Aby vše dopadlo, jak má, a přislíbená dotace připutovala na účet příjemce dotace, je třeba hospodárně a efektivně vynaložit
finanční prostředky při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

T

1) Kdo je zadavatelem – v obou případech obec Úspěšná
2) Jaká je předpokládaná hodnota veřejné zakázky – u jednoho 6 200 000 Kč bez DPH (nad 6 mil.
Kč bez DPH u stavebních prací je povinnost postupovat podle zákona), u druhého 3 500 000 Kč
bez DPH (do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací není povinnost postupovat podle zákona)
3) Jaký je druh veřejné zakázky podle předmětu veřejné zakázky – u obou stavební práce
4) Kdy budou zakázky realizovány – v roce 2010 (první v březnu 2010, druhá v říjnu 2010)
5) Z čeho jsou zakázky financovány – z Regionálního operačního programu

Ve dnech od 14. do 17. ledna 2010 proběhnou na brněnském výstavišti mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO
a REGIONTOUR 2010. Letošní veletrhy
přinesou řadu novinek – od umístění
v nových prostorách přes produktové
členění a nová témata až po bohatší
doprovodný program. Mezi vystavovateli bude i Euroregion Těšínské Slezsko
– Śląsk Cieszyński.

15

DALŠÍ KROKY

@

19
95
-2
0
10

Obec Úspěšná v roce 2010 uspěla se dvěma žádostmi do Regionálního operačního programu, zaměření výzvy školství a volný čas. U jednoho projektu jsou předmětem stavební práce v základní
škole v centru obce v předpokládané hodnotě 6 200 000 Kč bez DPH. U druhého projektu je předmětem rekonstrukce a modernizace schodiště a učeben v mateřské škole v místní části obce vzdálené od centra 4 km, v předpokládané hodnotě 3 500 000 Kč bez DPH. Obě stavby začnou v roce
2009, první v březnu 2010, druhá v říjnu 2010.

Čtěte v tomto čísle: Používání obchodních názvů v zadávací dokumentaci | Zadávací řízení | Dělení zakázek | Kvalifikace dodavatelů

Proto je i toto číslo našich Příležitostí věnováno vybraným tématům a problémům, na které můžete narazit při realizací výběrových řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Přeji Vám, aby rok 2010 byl rokem úspěchů, dobrých
projektů, získaných dotací, naplněných očekávání
i rokem klidu, pohody a pevného zdraví.
Marian Razima

Doporučení: Sečíst předpokládané hodnoty obou zakázek (9 700 000 Kč bez DPH)
a podle toho určit druh zadávacího řízení – např. zjednodušené podlimitní řízení
(do 20 mil. Kč u stavby) nebo otevřené řízení
– Realizovat dvě výběrová řízení v režimu, který vyplynul ze součtu předpokládaných hodnot – např. zjednodušené podlimitní řízení nebo otevřené řízení
u obou projektů
– nebo realizovat jedno výběrové řízení rozdělené na dvě části (dva projekty) formou zjednodušeného podlimitního řízení nebo otevřeného řízení

HRAT, s. r. o.
Družstevní 294
739 61 Třinec
558 321 280
trinec@hrat.org

Výstavní 2224/8
709 51 Ostrava – Mariánské Hory
597 479 270
ostrava@hrat.org
www.hrat.org

HRAT s. r. o., Bulletin Příležitosti, leden 2010
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Nátěrová hmota
BALAKRYL

Barva na bázi vodné kopolymerní akrylátové
disperze s přísadou speciálních aditiv
a anorganických, případně organických pigmentů
a plnidel, univerzální vodou ředitelná barva pro
venkovní i vnitřní nátěry, vhodná na nátěry dřeva,
nátěry kovů, nátěry střech, nátěry betonu
a dalších materiálů (tuto definici splňuje např.
Balakryl, ETERNAL, Eterfix, ...)

Jedním z častých prohřešků, kterých se zadavatelé (neboli realizátoři veřejných zakázek) dopouštějí je používání obchodních názvů jako např. cihla Porotherm, barva Primalex či cementotřísková deska Cetris v projektové dokumentaci, slepých rozpočtech
i jinde v zadávací dokumentaci používají. Základní zásady postupu podle zákona o veřejných zakázkách, které je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat, jsou zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon) v § 44 odst. 9) hovoří, že není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace,
zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně
připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný.
Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Použití konkrétních obchodních názvů a firmy výrobce v zadávací dokumentaci, které upřednostňuje jeden typ dodávky nebo
služby poskytovaný konkrétním dodavatelem, není podle zákona přípustné. Nelze to ani v případě, kdy zadavatel v zadávacích
podmínkách uvede, že pro plnění veřejné zakázky umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Za správnost zadávací dokumentace a dodržování zákona nese plnou
zodpovědnost zadavatel (§ 44 odst. 1 a § 151 odst. 3 zákona), a to
i v případě, kdy zadavatelskou činnost provádí pro příjemce dotace specializovaná firma.
Také v případě, že místo obchodního názvu použijete technický
popis, prověřte si, zda popis nepředurčuje pouze jeden konkrétní výrobek. Jednalo by se totiž o porušení ustanovení § 44 odst. 9
zákona, tj. zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo
výrobků, resp. porušení jedné ze základních zásad zadávacího
procesu formou skryté diskriminace.
Vhodné řešení je tedy vymezení technických podmínek, tj. charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití
požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. Technickými podmínkami se v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí
souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi,
jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební
práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím
účel použití zamýšlený zadavatelem.
Doporučení: zadavatelé, ošetřete si do smluv s projektanty, aby vypracovali i „tendrovou“ dokumentaci.

CMYK

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

ZADÁVÁNÍ VÍCE- A MÉNĚPRACÍ

Otevřené
řízení

Zadávací řízení upravuje závazný postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Níže popsané postupy se týkají subjektů podléhajících zákonu o veřejných zakázkách (stát, kraje, obce, příspěvkové organizace,…). Ovšem pořízení jakéhokoliv zboží, služeb či stavebních prací, které je spolufinancováno
z dotačních programů, podléhá postupům stanoveným řídícím orgánem operačního programu. Tyto metodické pokyny se dle jednotlivých programů liší,
ale obecně platí, že pro uznatelnost nákladů musí každý nákup projít některým z níže uvedených zadávacích řízení.

– Je nejtransparentnějším způsobem zadání. Může být použito vždy bez omezení. Zadavatel uveřejní své požadavky na tzv.
„Centrální adrese“ (portál www.isvzus.cz), dodavatelé podávají své nabídky, proběhne posouzení a hodnocení nabídek
a uzavření smlouvy.
– Výhodou tohoto řízení je jeho otevřenost a transparentnost, lze ho použít, když si zadavatel není jistý, zda dokáže oslovit
relevantní společnosti.

Užší
řízení

– Výhodou a zároveň nevýhodou bývá zpravidla velký počet zájemců a nabídek, díky kterým často dochází k výraznému
snížení výsledné ceny, ovšem na úkor náročnější agendy při realizací zadávacího řízení.
– Lze ho použít bez omezení. Zadavatel uveřejní své požadavky na tzv. „Centrální adrese“, dodavatelé podávají žádosti
o účast, zadavatel zúží počet přihlášených zájemců (podle míry splnění kvalifikačních předpokladů, losováním nebo
kombinací obou), vyzývá takto omezený počet zájemců k podání nabídky, tito podají své nabídky, proběhne jejich
posouzení a hodnocení a uzavření smlouvy.
– Výhodou je otevřenost a nižší počet nabídek, které budou hodnoceny.

Soutěžní
dialog

Jednací řízení
bez uveřejnění

Jednací řízení
s uveřejněním

Veřejná zakázka
malého rozsahu

Zjednodušené
podlimitní řízení

– Nevýhodou je špatný mediální obraz transparentnosti losování a riziko ztráty kvalitního uchazeče při jejich omezování.
– Lze ho použít u všech podlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby a u podlimitních veřejných zakázek na stavební
práce s předpokládanou hodnotou nižší než 20 mil. Kč bez DPH.
– Zadavatel oslovuje písemnou výzvou min. 5 zájemců (tito zájemci musí být schopni splnit poptávaný předmět), současně je
zakázka uveřejněna na úřední desce zadavatele, popř. jinak, dodavatelé (i neoslovení) podávají své nabídky, proběhne
posouzení a hodnocení nabídek a uzavření smlouvy.
– Výhodou oproti otevřenému řízení nižší počet uchazečů a nabídek, jednodušší agenda a kratší lhůta pro podání nabídek
a tím i celého zadávacího procesu. Nevýhodou je omezenost použití u nadlimitních zakázek a u složitějších zakázek,
u kterých zadavatel nedokáže oslovit 5 dodavatelů, kteří jsou schopni předmět zakázky splnit.

– Zákon o veřejných zakázkách upravuje zadávací řízení pro zakázky nad 2 mil. Kč u dodávek a služeb či nad 6 mil. Kč
u stavebních prací.
– Zakázky s nižší hodnotou jsou tzv. zakázkami malého rozsahu.
– U nich je nutno dodržovat zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.

Pokud v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k tomu,
že není třeba určitou část veřejné zakázky realizovat, zadavatel se dohodne s dodavatelem, že konkrétní práce (dodávky, služby) nebude dále plnit (dále jen „méněpráce“),
a obvykle je taková dohoda učiněna formou dodatku k původní smlouvě.

KVALIFIKACE
Kvalifikace je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který je po právní, odborné i faktické stránce schopen (způsobilý) splnit předmět plnění veřejné zakázky požadovaný zadavatelem. Požadavky
zákona a zadavatele na kvalifikaci dodavatele se v případě veřejného zadavatele nazývají kvalifikačními předpoklady. Kvalifikaci dodavatelů nelze hodnotit! Pouze se
posuzuje jejich splnění či nesplnění (důvod pro vyloučení).
Veřejný zadavatel může po dodavatelích požadovat prokázání splnění:
– základních kvalifikačních předpokladů – týkají se bezúhonnosti a bezdlužnosti
dodavatele a jeho orgánů. Zadavatel je musí požadovat vždy (vyjma zakázek malého rozsahu) a jejich přesný výčet je stanoven zákonem.
– profesních kvalifikačních předpokladů – týkají se právní způsobilosti dodavatele
k plnění zakázky. Jedná se o výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list či jiné
oprávnění k podnikání, tyto musí zadavatel požadovat vždy. Dále může požadovat členství v určité komoře nebo profesní organizaci a odbornou způsobilost.
– ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů – týkají se ekonomické
historie dodavatele. Jejich výčet je v zákoně uveden pouze demonstrativně a zadavatel může požadovat i jiné relevantní informace, ze kterých lze vyčíst finanční
a ekonomickou stabilitu dodavatele. Zpravidla se jedná o předložení pojistné
smlouvy, obratu dodavatele, výsledovky a z ní vypočtených ekonomických ukazatelů.
– technických kvalifikačních předpokladů – týkají se zkušeností s obdobným předmětem nebo technického a jiného zázemí k plnění zakázky. Jejich výčet je zákonem taxativně vymezen. Jedná se především o reference, vzdělání či kvalifikaci
odpovědných osob, certifikaci ISO, průměrný počet zaměstnanců a další.
Zadavatel musí u ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů VŽDY stanovit minimální úroveň kvalifikace (např. stanovení minimálního ročního obratu) a jakým způsobem má být prokázána (např. čestným prohlášením).

– Používá se zpravidla po předchozím neúspěšném zadávacím řízení za předpokladu, že zadavatel podstatně nezmění
podmínky.

Dodavatel může prokázat splnění své kvalifikace také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů prokazuje dodavatel kvalifikaci
pouze v rozsahu vyplývajícím z předloženého výpisu či certifikátu, jinými slovy prokazuje pouze to, co je v nich napsáno.

– Výhodou je, že po podání nabídek probíhá jednání o těchto nabídkách, na jehož základě může zadavatel příslušné
dodávky, služby nebo stavební práce získat za lepších ekonomických podmínek.

Pokud dodavatel není schopen prokázat zcela kvalifikační předpoklady sám , může:

– Lze použít pouze při splnění zákonných podmínek v plném rozsahu.
– Je krajním způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat v jiném druhu
zadávacího řízení. Zadavatel oslovuje přímo jednoho či více dodavatelů, přičemž po podání jejich nabídek může probíhat
jednání o těchto nabídkách. Obvykle se jedná o dodatečné práce, havárie nebo opce. Vždy je nutné, aby zadavatel použití
jednacího řízení bez uveřejnění řádně a v dostatečné míře odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných
předpokladů)!
– Je využíván v případech, kdy zadavatel sice je schopen identifikovat své potřeby a cíle, nicméně není schopen určit nejlepší
cestu k jejich dosažení (… zadavatel ví, co chce, ale neví jak …).
– Bývá využíván zejména v oblasti složitých projektů (řešení), například v oblasti infrastrukturních, IT či rozsáhlých
investičních projektů atp. Zadavatel si v průběhu zadávacího řízení s pomocí dodavatelů upřesňuje své požadavky.
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Naopak ale může v průběhu plnění veřejné zakázky nastat
skutečnost, že je třeba realizovat práce (dodávky, služby),
které nebyly předmětem původní veřejné zakázky. Takové
práce nebyly zadavatelem v podmínkách původní veřejné
zakázky obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění
tedy novu veřejnou zakázku (dále jen „vícepráce“), byť s původní veřejnou zakázkou bezprostředně souvisí.
Taková veřejná zakázka musí být s ohledem na její předpokládanou hodnotu zadána jednou z forem zadávacích řízení. Při splnění zákonných podmínek může zadavatel vícepráce zadat přímo dodavateli, který realizuje původní
veřejnou zakázku, a zpravidla jsou vícepráce sjednány formou dodatku k původní smlouvě.
V praxi, zejména při realizaci rekonstrukcí staveb, ovšem
dochází k oběma variantám – méněpráce a vícepráce – současně. Při volbě vhodné formy zadání veřejné zakázky, tedy
při kalkulaci předpokládané hodnoty, však nelze kalkulovat
úhrnem méněpráce a vícepráce, neboť novou veřejnou zakázkou jsou pouze vícepráce!
Vícepráce lze zadávat např. formou jednacího řízení bez
uveřejnění, ovšem za splnění VŠECH podmínek, které jsou
v zákoně o veřejných zakázkách uvedeny, a to jestliže jde o:
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro
provedení původních prací, a to za předpokladu, že:
1) vícepráce budou zadány témuž dodavateli,
2) vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv
je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou
dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela
nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky,
3) celkový rozsah víceprací nepřekročí v součtu 20 % ceny
původní veřejné zakázky. V této souvislosti je třeba dodat, že pro dodržení dvacetiprocentního limitu se sčítají
ceny všech víceprací, které zadavatel k původní veřejné
zakázce uzavře.

1) Prokázat splnění chybějící kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. V nabídce
musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí součinnosti v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel spoluprokazuje splnění kvalifikace. Pomocí subdodavatele nelze prokázat základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku či obdobného, je-li v nich dodavatel zapsán.
2) Sdružit se s dalším či více dodavateli za účelem realizace předmětu veřejné zakázky. Součástí nabídky pak musí být smlouva, ze které vyplývá závazek všech členů sdružení ke společné a nerozdílné právní odpovědnosti vůči zadavateli a třetím osobám. Základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku (či
obdobného, je-li v nich dodavatel zapsán), musí prokázat každý z takto sdružených dodavatelů zvlášť. Ostatní kvalifikační předpoklady se pak prokazují za celé
sdružení (tedy i v součtu).
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Jakého rozsahu jsou obvykle veřejné zakázky s nižší hodnotou (např. do 2 mil. Kč u dodávek a služeb)
Jedna ze základních zásad, kterou je zadavatel při postupu podle zákona o veřejných zakázkách povinen dodržovat
Čeho by se měl zadavatel vyvarovat neboli co by neměl používat v zadávací dokumentaci
Způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky
Zákon č. 137/2006 Sb. je zákon o ...
Nejtransparentnějším způsobem zadání je řízení ...
Dodavatel, prostřednictvím kterého lze prokázat splnění chybějící kvalifikace
Obecný dokument upravující závazný postup uchazeče při zadávání veřejné zakázky
Zakázaná forma diskriminace dle § 44 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách
Dodávky a služby, které nebyly předmětem původní veřejné zakázky
Typ řízení vyznačující se zjednodušením celého zadávacího procesu
Jeden z možných vyžadovaných technických kvalifikačních předpokladů (ISO)

Odpovědi na otázky v křížovce naleznete ve článcích tohoto čísla. Vyluštěnou tajenku spolu se svými kontaktními
údaji zasílejte do 31. ledna 2010 na e-mail: tajenka@hrat.org. Z úspěšných luštitelů budou vylosováni tři
výherci, pro které jsou připraveny tyto ceny:
1. místo – skleněné šachy (Drinking Chess)
2. místo – USB Flash disk 2.0 GB
3. místo – kancelářské potřeby

Řešením osmisměrky z minulého čísla je: STATISTIKA
Výherci se stávají:
1. místo: Ing. Josef Hipšr (sada na víno se šachy)
2. místo: Vanda Konderlová (USB Flash disk 2.0 GB)
3. místo: Dana Orgoníková (kancelářské potřeby)
Výhercům srdečně gratulujeme. Výhru je možné vyzvednout si osobně na adrese Družstevní 294, Třinec nebo Vám
ji dle telefonické domluvy na čísle 558 321 280 zašleme poštou.
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