ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
vydaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
č. j. MPO 33321/15/61100, platnými od 1. 8. 2015
k zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„DODÁVKA SDRUŽENÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ LAHVÍ
TLAKOVÝCH PATRON A PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH A
DESTRUKČNÍCH ZKOUŠEK LAHVÍ TLAKOVÝCH PATRON“
zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rámci projektu „Inovace klíčových procesů výroby tlakových patron“
spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
program Inovace – Inovační projekt, I. výzva
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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:
Sídlo:
Provozovna:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

ABNER a.s.
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, Česká republika
Moravská Třebová, Lanškrounská 499/87, PSČ 571 01, Česká republika
25915207
CZ25915207
Josefem Doleželem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Ing. Michal Blažek
+ 420 461 313 126
michal.blazek@abner.cz

II.
1.

2.

3.

4.
5.

PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace”) je
vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek v zadávacím řízení (dále jen „zadávací
řízení”). Zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
a podání nabídek uchazečů do zadávacího řízení konaného dle pravidel pro výběr dodavatelů
zakázek spolufinancovaných z OPPIK, č. j.: MPO 33321/15/61100, platných od 1. 8. 2015 (dále jen
„pravidla OPPIK"). Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí
pravidly OPPIK.
Zadavatel je žadatelem o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK"), program Inovace – Inovační projekt, I. výzva na realizaci
projektu s názvem „INOVACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ VÝROBY TLAKOVÝCH PATRON”. Provedení
řádného zadávacího řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro udržení
dotace na realizaci projektu.
Cílem tohoto zadávacího řízení je zadání zakázky na dodávky s názvem „DODÁVKA SDRUŽENÉHO
ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ LAHVÍ TLAKOVÝCH PATRON A PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH A DESTRUKČNÍCH
ZKOUŠEK LAHVÍ TLAKOVÝCH PATRON“ (dále jen „zakázka'). Zakázka je zadána uzavřením
smlouvy na plnění předmětu zakázky s vybraným uchazečem.
Zadávací řízení bude ukončeno bud' zadáním zakázky vybranému uchazeči, anebo rozhodnutím
zadavatele o zrušení zadávacího řízení.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel
předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a
termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas
všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a
následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
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6.

7.

III.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v
jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné
vyloučení ze zadávacího řízení.
Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v
českém jazyce. Výjimkou jsou případné katalogy zařízení či prospekty nad rámec požadovaných
dokumentů dle čl. VII. této zadávací dokumentace, které mohou být cizojazyčné.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1.

Předmětem této zakázky je dodávka nového zařízení pro provádění čištění vnitřních i vnějších
ploch lahví tlakových patron a provádění tlakových a destrukčních zkoušek lahví tlakových
patron (dále také „sdružené zařízení“ nebo „SZ“) blíže specifikovaného touto zadávací
dokumentací a jejími přílohami, včetně uvedení zařízení do plného provozu.
Služby, spočívající v uvedení zařízení do plného provozu, zahrnují jeho ustavení v místě plnění a
napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, rozvodům stlačeného vzduchu a
vzduchotechniky, k slaboproudým a optickým rozvodům (je-li funkce zařízení podmíněna takovým
připojením), jeho odzkoušení a ověření správné funkce, jeho seřízení, zaškolení obsluhy
zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zařízení mohlo plnit
sjednaný či obvyklý účel.
Předmětem zakázky je dodávka nového zařízení, které nebylo předmětem odpisu, tedy
zadavatel bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nesmí se jednat o repasované zařízení, které
bylo používané již u jiného subjektu.

2.

Předmět zakázky zahrnuje rovněž:
a) licence, pokud jsou k užívání zařízení nutné,
b) dopravu zařízení do místa plnění zakázky, jeho vybalení a kontrolu,
c) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce,
d) předání prohlášení o shodě dodaného zařízení se schválenými standardy.

3.

Technická specifikace zařízení
Podrobná technická specifikace zařízení a dalších podmínky realizace zakázky jsou uvedeny v
přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této zadávací dokumentace.

4.

Doba a místo plnění zakázky
Termín zahájení plnění zakázky - ihned po podpisu smlouvy o plnění předmětu zakázky.
Dodání zařízení a uvedení zařízení do plného provozu – max. 30 týdnů od podpisu smlouvy,
nejpozději do 31. 08. 2016.
Zařízení po uvedení do plného provozu bude předáno na základě odsouhlaseného a oběma
stranami podepsaného předávacího protokolu.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby
a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na
účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z
důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
Místem plnění zakázky je provozovna společnosti ABNER a.s. na adrese Moravská Třebová,
Lanškrounská 499/87, PSČ 571 01, Česká republika.
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5.

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 10.100.000 CZK bez DPH.

6.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zařízení 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, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky
a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.

IV.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ

1.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, podaných do tohoto zadávacího
řízení, je prokázání splnění kvalifikace uchazeče v rozsahu stanoveném zadavatelem. Splněním
kvalifikace se rozumí prokázání:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů
v rozsahu stanoveném zadavatelem v odst. 2 až 4 tohoto článku a předložení čestného prohlášení
o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku uchazeče dle odst. 5 tohoto článku.

2.

Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení
(viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou
oprávněnou zastupovat uchazeče.

3.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
b) dokladu o oprávnění k podnikáním, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky (tj. výpisu ze živnostenského rejstříku, živnostenského
listu, koncesí apod.).

4.

Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením přehledu
minimálně 2 referenčních zakázek, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech od posledního
dne lhůty pro podání nabídek, jejichž předmět byl obdobný předmětu této zakázky. Zadavatel
požaduje, aby hodnota každé referenční zakázky činila alespoň jednu třetinu předpokládané
hodnoty zakázky.
U všech referenčních zakázek uchazeč uvede jméno/název/obchodní firmu/kontakt jejich
objednatele, resp. kupujícího, termín realizace (měsíc/rok), hodnotu a stručný popis
poskytovaného plnění.
U termínu realizace musí uchazeč uvést měsíc a rok dokončení realizace zakázky.
Součásti přehledu referenčních zakázek musí být čestné prohlášení podepsané osobou
oprávněnou zastupovat uchazeče, že všechny údaje uváděné v přehledu referenčních zakázek
jsou pravdivé, uvedené zakázky byly provedeny řádné a včas v souladu se smlouvou a požadavky
objednatelů.
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Zadavatel doporučuje uchazečům, aby použili vzor seznamu významných zakázek, který je
přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
5.

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku
Uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
zakázku v souladu s přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

6.

Náležitosti čestného prohlášení
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí
být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Pokud za uchazeče jedná
zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.

7.

Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, předkládají uchazeči doklady požadované k
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů alespoň v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn před
uzavřením smlouvy o plnění předmětu zakázky požadovat předloženi originálů nebo úředně
ověřených kopií těchto dokladů.

8.

Prokazuje-li uchazeč se sídlem, místem podnikání či místem trvalého pobytu na území České
republiky splnění kvalifikačních předpokladů doklady v jiném než v českém jazyce, je povinen k
nim připojit jejich překlad do českého jazyka; dokumenty vyhotovené ve slovenském jazyce
nemusí být do českého jazyka překládány.

9.

Společná nabídka několika uchazečů
Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle čl. IV. odst. 2) zadávací dokumentace a
b) profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. IV. odst. 3) zadávací dokumentace
v plném rozsahu.
Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem musí prokázat všichni
uchazeči společně.
Současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů jsou uchazeči povinni
předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto zakázkou zavázáni
společně a nerozdílné, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků,
vyplývajících z této zakázky.

10. Prokázání splnění kvalifikace zahraničním uchazečem
Zahraniční uchazeč (osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm mimo území České
republiky) prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla,
místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se však podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý
doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení.
Dokumenty prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s
připojením jejich překladu do českého jazyka; dokumenty vyhotovené ve slovenském jazyce
nemusí být do českého jazyka překládány.
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11. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
a) Uchazeči předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
b) Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je
předložit.
c) Požaduje-li zadavatel doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku, nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
12. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci,
je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.
Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty, prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu, do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.
13. Důsledky nesplnění kvalifikace
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v
čl. IV. odst. 12 zadávací dokumentace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

V.
1.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a
to dle následujících kritérií s váhami:
Kritérium

2.

Váha kritéria

Nabídková cena v Kč bez DPH

80%

Počet kusů opracovaných referenčních lahví TP za 1 hodinu
(výkres referenční lahve TP viz příloha č. 6 této ZD)

20%

Způsob hodnocení nabídek
a) V rámci dílčího hodnoticího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH” budou nabídky hodnoceny
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
uchazeče, související s dodávkou zařízení a jeho uvedením do plného provozu. Bude-li
nabídková cena uvedena v jiné měně než Kč, bude pro účely hodnocení přepočtena kurzem
České národní banky platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
Body, náležející za předmětné dílčí hodnotící kritérium, budou přiděleny dle následujícího
vzorce:
Počet bodů = nejvhodnější nabídka / hodnocená nabídka x 100
b) V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Počet kusů opracovaných referenčních lahví TP za 1
hodinu" budou nabídky hodnoceny podle maximální výrobní kapacity stroje. Zadavatel
požaduje, aby výrobní kapacita stroje činila minimálně 500 opracovaných lahví referenčních TP
za 1 hodinu (výkres referenční lahve TP viz příloha č. 6 této ZD).
Body, náležející za předmětné dílčí hodnotící kritérium, budou přiděleny dle následujícího
vzorce:
Počet bodů = hodnocená nabídka / nejvhodnější nabídka x 100
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3.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou
daného dílčího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkové hodnocení.

4.

Hodnoty jednotlivých vyčíslitelných dílčích kritérií uvedou uchazeči pro účely zadávacího řízení
na krycím listu nabídky v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

VI.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zejména s ohledem na předmět zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni
svými nabídkami, v délce trváni 3 měsíců. Zadávací lhůta počíná běžet od posledního dne lhůty pro
podání nabídek.

VII. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
1.

2.

3.

4.

5.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní adresy pro písemný
styk (včetně e-mailové adresy) mezi uchazečem a zadavatelem. Za tím účelem zadavatel
předkládá uchazečům jako přílohu č. 1 této zadávací dokumentace vzor krycího listu nabídky.
V rámci své nabídky uchazeč předloží čestného prohlášení, že souhlasí se všemi podmínkami
uvedenými v této zadávací dokumentaci (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Toto
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
V rámci své nabídky uchazeči předloží dokumentaci s popisem nabízeného plnění, včetně
uvedení výrobce a typového označení (viz příloha č. 4 této ZD), ze které bude dostatečně zřejmé,
že splňuje požadavky zadavatele, stanovené touto zadávací dokumentací.
Součástí této dokumentace bude i cenová kalkulace nabízeného plnění dle specifikace předmětu
zakázky, a to včetně nákladů na instalaci, školení, nákladů na dopravu, uvedení do plného provozu
či případné další náklady vzniklé v souvislosti s dodávkou předmětu zakázky.
Nedílnou součástí této dokumentace budou také dostatečně vypovídající a podrobné schéma
nabízeného zařízení, případně jeho fotografie či náhledy 3D modelu.
V rámci své nabídky uchazeči předloží vzorky lahví TP, opracované technologií odstraňování
nečistot a odmaštění vnitřního i vnějšího povrchu lahve TP, použitou u nabízeného sdruženého
zařízení. Předložené vzorky musí splňovat veškeré požadavky, stanovené zadavatelem v příloze č.
4 této ZD. Lahve TP pro výrobu vzorků jsou na vyžádání k dispozici u zadavatele.
Zadavatel požaduje sestavení dokumentů v nabídce uchazeče v následujícím pořadí:
a) krycí list nabídky (viz příloha 1 této ZD),
b) dokumenty k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:
- čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku a
- prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz příloha č. 2 této ZD),
c) dokumenty k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
d) dokumenty k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, „Seznam
významných dodávek" (viz příloha č. 3 této ZD)
e) dokumentace s podrobným popisem nabízeného plnění včetně cenové kalkulace, uvedení
výrobce a typového označení a dále fotografií, náhledů 3D modelů nebo podrobného
schématu nabízeného zařízení (viz příloha č. 4 této ZD),
f) vzorky lahví TP, opracované technologií odstraňování nečistot a odmaštění vnitřního i
vnějšího povrchu lahve TP, použitou u nabízeného sdruženého zařízení,
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g) závazný návrh kupní smlouvy, podepsaný statutárním orgánem nebo osobou příslušně
zmocněnou (viz příloha č. 8 této ZD) a
h) další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací.

VIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
1. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě. Nabídka bude
kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a svázána do jednoho svazku, aby
nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
2. Nabídka bude doručena na adresu provozovny zadavatele, tj. ABNER a.s., Lanškrounská 87,
571 01 Moravská Třebová, Česká republika, k rukám technického náměstka Ing. Michala
Blažka, a to nejpozději do 5. 1. 2016 do 10:00 hodin.
Obálku, obsahující nabídku, lze doručit doporučenou poštou nebo osobním podáním v
pracovních dnech od 06:00 hod. do 15:00 hod.
3. Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené jeho razítkem
a zřetelně označené nápisem:
„NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA NA DODÁVKU SDRUŽENÉHO ZAŘÍZENÍ”
4. Na obálce musí být uvedena adresa sídla uchazeče, na níž bude možno zaslat informaci o tom,
že nabídka byla doručena po lhůtě pro podání nabídek, bude-li doručena po uplynutí této
lhůty. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
5. Nabídka bude předložena v jednom originále (označeném „ORIGINÁL"), v jedné kopii
(označené „KOPIE") a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu PDF) na CD/DVD nosiči
přiloženém k originálu nabídky. V případě rozporu originálu, kopie a elektronické kopie bude
posuzováno podle originálu předkládané nabídky.

IX.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu zakázky.
2. Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit. Obsahuje
veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním zařízení a provedením služeb spočívajících v jeho
instalaci a montáži a uvedení do plného provozu, zejména náklady na pořízení zařízení včetně
nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu zařízení do místa plnění včetně případných
nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zařízení, ostrahu zařízení do jeho
předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zařízení, náklady na průvodní
dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zařízení a náklady na zaškolení
obsluhy. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.
3. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy o plnění
předmětu zakázky a před termínem uvedení předmětu zakázky do plného provozu dojde ke
změnám sazeb DPH.
4. Bude-li nabídková cena uvedena v jiné měně než Kč, bude pro účely hodnocení přepočtena
kurzem České národní banky platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
5. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této ZD) a v závazném
vzoru kupní smlouvy (příloha č. 8 této ZD), a to v členění:
•

nabídková cena bez DPH,
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X.

•

částka DPH s příslušnou sazbou DPH a

•

nabídková cena včetně DPH

ZPŮSOB PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ZADAVATELEM
1. Způsob převzetí předmětu zakázky zadavatelem je uveden v závazném vzoru kupní smlouvy,
odstavec VII., který je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.

XI.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru
kupní smlouvy, který je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.
2. Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, přičemž povinně použije zadavatelem
zpracovaný závazný vzor kupní smlouvy (viz příloha č. 8 této ZD).
3. Uchazeč je povinen doplnit závazný vzor kupní smlouvy pouze v místech k tomu určených a
pouze o požadované údaje. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jiná ustanovení
závazného vzoru kupní smlouvy, než ta, u kterých je to zadavatelem výslovně stanoveno.
4. Závazný vzor kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo
osobou příslušné zmocněnou (originál zmocnění nebo jeho úředně ověřená kopie musí být v
takovém případě součástí nabídky uchazeče).

XII. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
1. Uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemné dodatečné informace k zadávacím
podmínkám (stačí e-mailem). Písemná žádost uchazeče musí být zadavateli doručena
nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uchazeči budou své
případné písemné žádosti o dodatečné informace doručovat na kontaktní adresu nebo
kontaktní e-mail osoby zastupující zadavatele.
2. Zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle současné všem
uchazečům, kterým byla zaslána tato zadávací dokumentace, příp. uchazečům, kteří požádali
o poskytnutí této zadávací dokumentace, nejpozději do 3 pracovních dnů.
3. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí písemné žádosti.

XIII. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na
základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Dodatečné
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4.

5.
6.
7.

informace k zadávacím podmínkám zadavatel uchazečům poskytne stejným způsobem, jakým
jim byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.
Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění.
Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, popř. zadávací řízení zrušit, a
to i bez uvedení důvodu.
Uchazeč vybraný na základě tohoto zadávacího řízeni je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k
předmětu této zakázky kontrolním orgánům poskytovatele dotace, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty).

XV. PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Seznam významných dodávek
Technická specifikace předmětu zakázky
Výkresy vyráběných lahví TP s tabulkami hodnot (závity, rozměry a hmotnosti TP)
Výkres referenční lahve TP
Výkres prostoru pro umístění předmětu zakázky
Závazný vzor kupní smlouvy

V Moravské Třebové dne 24. 11. 2015
Schválil:

Josef Doležel – předseda představenstva
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