Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)

1

Název zakázky

Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu
bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Zakázka malého rozsahu na služby

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

3.3.2017

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001274

Název projektu

Vzděláváním ke kvalitě

Název / obchodní firma
zadavatele

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Mgr. Tomáš Ján, MBA, ředitel CSSP
e-mail: tomas.jan@csspraha.cz
telefon: 296 332 001

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

708 78 277

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Kontaktní osoba: Ing. Jana Holubová, Dagmar Bodláková
e-mail: jana.holubova@csspraha.cz
telefon: 739 584 762
Zadavatele zastupuje v zadávacím řízení:
spol.: ikis, s.r.o.
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ: 63485290
pracoviště Praha:
Na Dlouhém lánu 508/41, 160 05 Praha 6
Ing. Luděk Kaňák
e-mail: kanak@ikis.cz
telefon: 733 519 187

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení
zadávacího řízení a je stanovena na 12 kalendářních dnů.
Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 15.3.2017
do 14 00 hod.

Místo pro podání nabídek

Nabídky v listinné podobě budou doručeny do ukončení lhůty
pro podání nabídek na adresu zadavatele: Centrum sociálních
služeb Praha, sekretariát ředitele, Žilinská 2769/2, 141 00
Praha 4 sekretariát ředitele.

Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.
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Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence,
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní
služba) nebo osobně v pracovní dny od 8 00 hod. do 15 00 hod.,
v poslední den lhůty do hodiny, kterou končí lhůta pro podání
nabídky.
Nabídky bude přebírat sl. Gabriela Dolanská, nebo jí pověřená
osoba.
Nabídky doručené na jiné, než uvedené místo se nepovažují
za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.
Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění realizace akreditovaného základního
a nástavbového kurzu bazální stimulace pro pracovníky v sociálních službách na území Ústeckého
kraje.
Projekt je zaměřen na kvalitní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Účastníky vzdělávacího kurzu budou zaměstnanci
tří ze čtyř partnerů projektu, kteří jsou rovněž poskytovateli sociálních služeb. Partneři projektu jsou:
•

DOZP Kytlice

•
•

DZR Krásná Lípa
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Účastníci z řad cílové skupiny se budou také síťovat s dalšími organizacemi působícími v daném
kraji, a to prostřednictvím účasti na pěti kulatých stolech. Další aktivitou projektu budou odborné
stáže, kterých se zúčastní vybraní pracovníci partnerů projektu.
Projekt počítá s proškolením celkem 145 osob.
I. Stručný popis základního kurzu:
1) Cíl akreditovaného kurzu (akreditace MPSV)
Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace.
Dosažení odborných a praktických znalostí konceptu Bazální stimulace a schopnosti
reagovat a adekvátním způsobem saturovat potřeby lidí, u nichž je z jakýchkoli příčin
změněna možnost komunikace, hybnost a vnímání. Také podpora jejich vlastních aktivit.
2) Akreditovaný kurz je určen pro:
Pracovníky v sociálních službách
3) Časová dotace akreditovaného kurzu je celkem 24 vyučovacích hodin (rozsah vyučovací
hodiny je 60 minut). Každý účastník kurzu obdrží zdarma skripta vydaná pro tento kurz.
4) Obsahová náplň akreditovaného kurzu:
• teoretická východiska konceptu
• neurologická vědecká východiska pro koncept Bazální stimulace
• smyslové vnímání, možnosti smyslové stimulace, stimulace vnímání u lidí se změnami
v kognitivní oblasti
• komunikace s lidmi se změnami v kognitivní oblasti, komunikační proces v konceptu
Bazální stimulace
• stimulace hybnosti u lidí s poruchami pohybu (lidé s vrozeným tělesným postižením nebo
postižení získané následkem onemocnění, úrazu)
• Bobath koncept ve vztahu k Bazální stimulaci
• tělesné schéma, stimulace tělesného schématu v konceptu Bazální stimulace
• nácvik praktických dovedností somatické stimulace
• nácvik praktických dovedností vestibulární stimulace
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• nácvik praktických dovedností vibrační stimulace
• integrace autobiografických prvků do struktury péče v konceptu Bazální stimulace
• 10 centrálních evropských cílů pro strukturu individuálních plánů
• nástin obsahu nástavbového semináře
5) Výstupní certifikát
Pracovníci v sociálních službách, kteří úspěšně absolvují kurz, obdrží Mezinárodní certifikát
platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace.
II. Stručný popis nástavbového kurzu:
1) Cíl Nástavbového kurzu
Rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu.
2) Kurz je určen pro:
Pracovníky v sociálních službách
3) Obsahová náplň Nástavbového kurzu
• Rozšiřující teoretická východiska pro koncept Bazální stimulace®
• Poznatky z vývojové psychologie, prenatální a postnatální formy komunikace
• Interakce a komunikace v konceptu Bazální stimulace®
• Práce s autobiografickými prvky při stimulaci vnímání, pohybu a komunikačních
schopností.
• Vizuální stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
• Olfaktorická stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
• Auditivní stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
• Anatomie a fyziologie dutiny ústní, fyziologie polykání
• Orální stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
• Orofaciální bodová stimulace (teorie, nácvik)
• Taktilně – haptická stimulace (teorie, nácvik praktických dovedností)
• Struktura individuálních plánů s ohledem na individualitu, autonomii a bezpečnost dle 10
centrálních evropských cílů
4) Časová dotace kurzu je celkem 16 vyučovacích hodin. (rozsah vyučovací hodiny je 60 minut)
Každý účastník kurzu obdrží zdarma skripta vydaná pro tento kurz.
5) Výstupní certifikát
Pracovníci v sociálních službách, kteří úspěšně absolvují kurz, obdrží Mezinárodní certifikát
platný v celé EU.
III. Organizační požadavky na zajištění kurzů
Vybraný účastník zajistí v rámci kurzu:
 Kurzy budou probíhat v prostorách partnerských organizací bez nároků na pronájem
školicích prostor, kterými jsou:
•

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
adrese: Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
na adrese: Dolní Falknov 71, Kytlice 407 45 Kytlice

na

•





Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
na adrese: Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
Základní kurz bude probíhat 3 dny po 8 vyučovacích hodinách.
Nástavbový kurz bude probíhat 2 dny po 8 vyučovacích hodinách.
Kvalifikované
lektory
s licencí
(Certifikovaný
lektor
stimulace) http://www.basale-stimulation.de/fachleute/,

konceptu

Bazální
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pronájem veškeré techniky potřebné k výuce (notebook, dataprojektor, promítací plátno,
apod.),
všechny potřebné výukové materiály pro každého účastníka kurzu zdarma (skripta, tištěné
materiály apod.),
dopravu veškerého materiálu včetně lektorů,
vystavení certifikátu pro každého absolventa kurzu (mezinárodní certifikace platnou
v zemích EU)
občerstvení pro každý školící blok, každý den školení v rozsahu: minerální voda pro každého
účastníka a coffee-break (káva, čaj, chlebíček a sladký zákusek);

Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 1 160 000
Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH je
stanovena na základě předchozích zkušeností a současně je
stanovena jako maximální, což je podmínkou zadavatele
v zadávacím řízení, nedodržení podmínky vede k vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od:
duben 2017
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:
duben 2018

Místo dodání / převzetí plnění

Kurzy budou probíhat v prostorách partnerských organizací
v Ústeckém kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Výběr dodavatele
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Pokud je
v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán, bez provedení
hodnocení.
Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 2
1.

Rozsah kvalifikace
Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení je prokázání kvalifikace dodavatelem ve lhůtě
pro podání nabídek. Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel,
který:
1.1.
prokáže základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona;
1.2.
prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona
1.3.
prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 zákona;
1.4.
prokáže technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 zákona;

Základní způsobilost a způsob jejího prokázání:
Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel písemným
čestným prohlášením, podepsaným oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem
2

Další požadavky mohou být zadavatelem specifikovány v závěrečné části výzvy k podání nabídek.
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jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu
z obchodního rejstříku, jehož vzor je přílohou této Výzvy.
Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání:
1) profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona:
Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve
smyslu ustanovení § 77 od st. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
2) profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona
Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve
smyslu ustanovení § 77 odst. 2 zákona předložením dokladu vydaného profesní
samosprávnou komorou nebo jinou profesní organizací, prokazující jeho členství v této
samosprávné komoře nebo v jiné profesní organizaci.
Zadavatel požaduje doložení dokladu o platném členství v Mezinárodní asociaci
Bazální stimulace.
Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání:
Zadavatel stanovuje rozsah a způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:
 dodavatel ve své nabídce předloží seznam významných dodávek služeb poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to formou dodavatelem
vyplněné tabulky s názvem „Přehled realizovaných zakázek“, která je součástí zadávací
dokumentace a která bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu
jednání podle výpisu z obchodního rejstříku
nebo
 dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie smluv s objednateli a prosté kopie dokladů
o uskutečnění plnění dodavatele za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího
řízení
Zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke
složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:
 minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel jako
službu obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky: zajištění
akreditovaných vzdělávacích kurzů v sociální oblasti v rozsahu min. 24 výukových hodin
v jednotlivém vzdělávacím kurzu.
a současně

 minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel

počtem alespoň 5 výše uvedených služeb (akreditovaných vzdělávacích kurzů), řádně
poskytovaných příjemci služby za posledních 3 roky před zahájením tohoto zadávacího
řízení.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1)

2)

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu
smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a je
zveřejněn ve formátu PDF, z důvodů ochrany proti přepisům textu. Účastník zadávacího
řízení pro potřeby zpracování nabídky text smlouvy vytiskne, rukou vyplní v textu smlouvy
údaje, které jsou určeny k vyplnění, a takto doplněnou smlouvu předloží jako součást nabídky
zadavateli. Účastník zadávacího řízení není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u
nichž je uvedeno „doplní účastník zadávacího řízení“).
Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího
řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku
a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu
určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je
pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu,
bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
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3)

4)

5)

6)

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána buď
oprávněnými osobami všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání
podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených), nebo v souladu
s jednáním v rámci společné nabídky dodavatelů, který je uveden ve smlouvě mezi
dodavateli (viz odst. 12.1. těchto Zadávacích podmínek).
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil formou čestného
prohlášení závazek, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu
Evropských fondů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky
kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Prohlášení bude
podepsáno oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu
z obchodního rejstříku.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce čestné prohlášení o
tom, že je povinen v rámci realizace předmětu plnění dodržet požadavky na publicitu
stanovené v kapitole 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ. Prohlášení bude
podepsáno oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu
z obchodního rejstříku.
Zadavatel bude před podpisem smlouvy požadovat předložit doklad o tom, že je účastník
řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, a to na minimální výši pojistného plnění za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě 1.000.000,- Kč za jednotlivou pojistnou událost.
1)

2)

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

3)

1)
Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídková cena bude zpracována jako cena za
realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace včetně DPH při dodržení doby
plnění. Nabídková cena bude v nabídce zpracována
v souladu s obchodními podmínkami. Nabídková cena
je stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná
pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem
v zadávací dokumentaci.
Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu
veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně
DPH zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky
nezbytné pro kvalitní plnění, včetně veškerých rizik a
vlivů (včetně inflačních) během celé doby poskytování
služeb. Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a
tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce a
dodávky vymezené v zadávací dokumentaci.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání
nabídky. (V případě, že právní subjekt provádí
vzdělávání, které je akreditované a jehož obsah přímo
souvisí s živností nebo povoláním, či se zaměřuje na
získávání nebo udržování znalostí pro odborné účely,
je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty toto plnění (poskytování
vzdělávání) osvobozeno od daně bez nároku na
odpočet daně.)
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém
jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musí být opatřeny překladem do
českého jazyka.
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2)

3)

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a
součásti, jejichž formální řazení zadavatel doporučuje
takto:
•
Vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“
•
Obsah nabídky
•
Smlouva o podání společné nabídky v případě
společné účasti dodavatelů
•
Podepsaný návrh smlouvy
•
Doklady o splnění kvalifikace
•
CD (případně jiný vhodný datový nosič) s uloženou
naskenovanou nabídkou).
Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v datové
podobě (naskenovaná kompletní nabídka) na vhodném
datovém nosiči. Zadavatel doporučuje, aby nabídka
v listinné podobě byla zabezpečena takovým
způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy
nabídky.
Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména
z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace.
Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo
termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti
vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro
zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu
obdobného, jaký je užíván notáři.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na
dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí
zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, pokud je však přesto poskytne, nemusí
dodržet lhůtu podle odst. 4.4.1. těchto Zadávacích podmínek.
Zadavatel poskytne písemné vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění požadavku
dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení
písemné žádosti.
Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění požadavku (pokud se jedná o vysvětlení
zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele) zašle zastupující zadavatel všem
vyzvaným dodavatelům a bude zveřejněno na stránkách ESF a webových stránkách zadavatele
Další požadavky na zpracování nabídky
•

Platební podmínky:
Zadavatel bude proplácet provedené služby, a to na základě faktur – daňových dokladů
vystavených dodavatelem. Každá faktura bude doložena:
•

prezenční listinou ze všech kurzů,

•

podrobnou dokumentací kurzů, včetně fotodokumentace,

•

2x kompletní výtisk školících materiálů,

•

kopie vydaných certifikátů.

Splatnost daňových dokladů je max. 21 kalendářních dnů od doručení do sídla
zadavatele. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele
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na účet vybraného dodavatele uvedený ve smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného
plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena.
•

změna ceny je možná pouze v závislosti na případné změně výše DPH.

•

zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, účinné od
1.10.2016), na toto zadávací řízení se neřídí postupy podle
zákona, kromě ustanovení § 6 zákona. Pokud je v textu
uveden odkaz na zákon, je to v zájmu snadnějšího pochopení
významu textu, vždy je však takový odkaz použit „ve smyslu
zákona“

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

V Praze dne 2.3.2017

Ing. Jiří
Kudělka

Tabulka „Krycí list nabídky“
Tabulka „Přehled realizovaných zakázek“
Vzory čestných prohlášení
Obchodní podmínky, dále v textu jen smlouva

Digitálně podepsal Ing. Jiří Kudělka
DN: c=CZ, cn=Ing. Jiří Kudělka,
st=Jihomoravský, l=Ostopovice,
Padělky 426/31, 66449, o=ikis, s.r.o.,
givenName=Jiří, sn=Kudělka,
serialNumber=ICA - 10271070
Datum: 2017.03.02 12:40:00 +01'00'
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