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V Ý Z VA  K  PO DÁ N Í  NA B Í D K Y  V E  
Z J E D N O D U Š E N É M  PO D L I M I T N Í M  Ř Í Z E N Í  

(podle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon“) 
 

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na stavební práce 
 

„VILANTICE - OPRAVY OBECNÍCH CEST 2019“  

ZADAVATEL: 

Obec Vilantice 
Vilantice čp. 101 
544 01   Dvůr Králové n.L. 
IČ: 00580767 
Zastoupena: Dagmar Jarošovou, starostou obce 
Kontaktní osoba zadavatele: Dagmar Jarošová, starosta obce 
Tel: 724 180 070 
E-mail: ouvilantice@vilantice.cz  
 
Osoba pověřená organizačním řízením: 
Hustířanka služby s.r.o. 
Jaroslav Huňat 
Dubenec 210 
544 55   Dubenec 
IČ: 05436117; DIČ: CZ05436117 
Bankovní spojení: 4405318349/0800 
zápis v registru: Krajský soud v Hradci Králové, dne 29.09.2016, složka C 37804 
Tel: 724 180 859 
E-mail: hustirankasluzby@gmail.com  

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A JEHO SPECIFIKACE:  

Předmětem zakázky je oprava obecních cest č. 26 (Komunikace p. Hynková) č. 31 (Komunikace p. Válek) 
a 32 (Komunikace p. Volf Zdeněk). Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchu komunikace včetně 
finálního živičného povrchu. Specifikace jednotlivých vrstev je v jednotlivých rozpočtech, které jsou 
přílohou zadávací dokumentace.   

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 
CPV 
45233226-9 Výstavba příjezdových komunikací 
 

Předpokládaná hodnota Veřejné Zakázky činí 700.000,- Kč bez DPH resp. 847.000,- Kč s DPH 

mailto:ouvilantice@vilantice.cz
mailto:hustirankasluzby@gmail.com
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ČASOVÁ SPECIfiKACE - DOBA PLNĚNÍ:  

Termín zahájení doby plnění: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad: červen 2019) 

Termín ukončení doby plnění: nejpozději do 2 měsíců od zahájení doby plnění 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení červen 
2019, je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu, smluvní doba provedení prací (Za předpokladu 
příznivých klimatických podmínek) zůstává nezměněna. 

MÍSTO PLNĚNÍ:  

Zastavěné území katastru obce Vilantice, Okres Trutnov, k.ú. Vilantice č.574597 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:  

Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě se starostkou obce paní Dagmar Jarošovou 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci 
včetně příloh na profilu zadavatele:  https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-
vilantice_5505/ 

Zadávací dokumentace je poskytována formou neomezeného a přímého dálkového přístupu. 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být 
písemná a musí být doručena osobě pověřené organizačním řízením, tj. panu Jaroslavu Huňatovi, 
nejlépe prostřednictvím elektronické pošty: hustirankasluzby@gmail.com, případně poštou na adresu 
pověřené osoby. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud žádost není doručena včas, a to 
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací 
dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní zadavatel na profilu zadavatele 
nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout 
vysvětlení zadávací dokumentace rovněž bez předchozí žádosti dodavatele.  

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení do 
3 pracovních dnů od obdržení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních 
dnů, o kolik přesáhla doba doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění 
vysvětlení 3 pracovní dny. 

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet 
výše uvedenou lhůtu pro uveřejnění vysvětlení na profilu zadavatele. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY - OBSAH A FORMA:  

Způsob zpracování nabídky, obsah a forma je podrobně uveden v zadávací dokumentaci. 

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-vilantice_5505/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-vilantice_5505/
mailto:hustirankasluzby@gmail.com
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POŽADAVKY NA KVALIFIKACI:  

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní: 
a) Základní způsobilost podle § 74 zákona, 
b) profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 zákona a 
c) technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 

 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předloží dodavatel doklady o kvalifikaci v nabídce v 
kopiích a může je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky podle ustanovení § 87 zákona. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů či úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle 
§ 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem podání nabídky. 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZÁKONA 

1) Způsobilým není dodavatel, 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 zákonu č. 134/2016 Sb. 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 (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 
136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
(například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., 
o spořitelních a uvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých Souvisejících zákonů) nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odst. 2 a 
vedoucí pobočky závodu. 

PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI PODLE § 75 ZÁKONA 

a) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 

b) potvrzení příslušeného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 Odst. l písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

Způsob prokázání základní způsobilosti v nabídce: 

Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů dle § 75 zákona nebo 
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Z 
obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost požadovanou 
zadavatelem. 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ZÁKONA 

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 Odst. 1 a 2 zákona, prokáže dodavatel předložením: 

1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, 

2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména dokladu 
prokazující příslušené živnostenské oprávnění či licenci (dodavatel jako doklad prokazující jeho 
oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/ 1991 Sb., 
v aktuálním znění, v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky), a to minimálně v 
rozsahu: 

2.1. živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

2.2. živnostenského oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě, 

2.3. živnostenského oprávnění na výkon zeměměřičských činností. 

(či i jiným obdobným oprávněním podnikat než shora uvedeným, a to v případě, pokud je takové 
oprávnění svým charakterem ekvivalentní ke splnění předmětu této veřejné zakázky), 

Doklady podle odstavce 1 nebo 2 § 77 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi 
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
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Způsob prokázání profesní způsobilosti v nabídce: 

Splnění profesní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů dle § 77 Zákona nebo 
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Z 
obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje profesní způsobilost požadovanou 
zadavatelem. 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 79 ZÁKONA 

K prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje 
předložit: 

seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Z osvědčení i 
seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval 
stavební práce, z nichž alespoň 3 zakázky byly realizovány na stavební práce obdobného charakteru - 
výstavba nebo rekonstrukce obytných budov, přičemž předmětem min. 2 zakázek byla realizace 
izolačních prací ve výkopu. Předmětem realizace třetí referenční zakázky může být i jiná stavební práce 
obdobného charakteru. Každá z těchto 3 referenčních zakázek musí být v hodnotě min. 200 tis. Kč bez 
DPH. 

Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavební práce. 

Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek zakázkou, kterou provedl 
společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů) nebo kterou provedl 
jako poddodavatel pro jiného dodavatele, je povinen prokázat, v jakém rozsahu se na celkovém objemu 
zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení. 

V souladu s § 79 odst. 5 zákona je rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria 
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.  

Způsob prokázání technické kvalifikace v nabídce: 

Splnění technické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů dle § 79 zákona nebo 
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje technickou kvalifikaci požadovanou 
zadavatelem. 

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující 

a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a  

b) základní způsobilost podle § 74 zákona. 
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. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 Odst. 4 zákona. 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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Prokazování kvalifikace certifikátem:  

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na 
certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) zákona. 

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 
certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí: 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu 
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

Prokazování kvalifikace v případě Společné účasti dodavatelů: 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Zbývající kvalifikační požadavky mohou prokázat účastníci 
společné nabídky společně. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob: 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 

Dodavatel je takovém případě povinen předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Obsahem písemné závazku jiné osoby dle výše uvedeného písm. d) musí být společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona vztahující 
se k takové osobě, musí tento písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

PODÁNÍ NABÍDKY:  

1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude zpracována v písemné formě, 
v listinné podobě, v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
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zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním 
překladem do českého jazyka. Doklad ve Slovenském jazyce se předkládá bez překladu. Všechny 
listy nabídky včetně příloh doporučuje zadavatel řádně očíslovat jednou vzestupnou číselnou 
řadou. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno nápisem 
„Originál“ a další vyhotovení nápisem „Kopie“. Oba výtisky budou samostatně provázané 
šňůrkou (případně jiným vhodným způsobem zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy 
nabídky) V jedné obálce. Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce označené 
nápisem „NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „VILANTICE - OPRAVY OBECNÍCH CEST 
2019“, na které bude uveden název účastníka zadávacího řízení a jeho adresa. 
Dodavatel v originálu nabídky dále doloží elektronickou formu celé nabídky na nosiči CD/DVD. 
Součástí elektronické podoby nabídky bude samostatná složka oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech xls a pdf (Obsah a struktura 
předloženého ocenění v elektronické podobě musí mít strukturu a shodný obsah s formou 
předaného soupisu prací a výkazu výměr poskytnutých zadavatelem). 
Nabídky je nutno doručit zadavateli do podatelny Obce Vilantice, 54401, Vilantice, nejpozději do 
17.06.2019 do 13:00 hodin. Nabídky je možné doručit osobně, prostřednictvím osoby, která 
provádí přepravu zásilek (kurýrní Služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle 
zvláštního právního předpisu. Úřední hodiny podatelny jsou: Po, St 8:00 až 12:00 a 12:30 až 
17:00; Út, Čt a Pá 8:00 až 12:00 hodin. Pokud bude nabídka zaslána poštou, bude za okamžik 
doručení považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel neodpovídá za pozdní 
doručení nabídky způsobené poštovní nebo kurýrní službou. Pokud nebyla nabídka zadavateli 
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za 
podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.  
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK:  

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18.06.2019 ve 13:00 hodin v sídle Zadavatele.  Otevírání 
obálek se mohou zúčastnit účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě 
pro podání nabídek a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za účastníka zadávacího řízení se může 
otevírání obálek zúčastnit pouze 1 zástupce.  

Bližší údaje v zadávací dokumentaci. 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK:  

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotit se bude 
celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky. Nabídky budou 
seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší s tím, že nejvýhodnější 
nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:  

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (viz. zadávací 
dokumentace). 
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DALŠÍ PODMÍNKY:  

Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 
veřejné zakázky. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají u zadavatele jako 
součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

V případě, že se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, vyhrazuje si zadavatel 
právo jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy, popř. upravit rozsah díla nebo odložit provedení 
díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na smluvní pokutu, na náhradu škody nebo ušlého 
zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 

Dodavatel bere na vědomí, že: 

a) Vybraný dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Tato 
povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele. 

b) Vybraný dodavatel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.  

 

 

V Dubenci dne 21.05.2019 

 

 

 

 ………………………………………….. 

 Jaroslav Huňat 

 Hustířanka služby s.r.o. 


