ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace výběrového řízení
Název zakázky/výběrového řízení:
Dodávka materiálu –
komponenty pro strojové vidění

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
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1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele
IČ, DIČ zadavatele
Sídlo zadavatele
Adresa pro zasílání nabídek
Osoba zastupující zadavatele a
kontaktní osoba
Telefon
E-mail kontaktní osoby

Argutec, s.r.o.
29453721/ CZ29453721
Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Ing. Martin Plaček
+420 608119009
placek@argutec.eu

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Název projektu: Vývoj měřící technologie pro inspekci plošných spojů
Název zakázky: Dodávka materiálu – komponenty pro strojové vidění
Předmětem zakázky je Dodávka materiálu – komponent pro výrobu prototypu
zařízení pro strojové vidění
Konkrétně se jedná o komponenty minimálně s technickými parametry, které jsou uvedeny
v závorce u každého z komponentů. Dodavatel může nabídnout i komponenty s lepšími
parametry.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, dodavatel musí dodat všechny komponenty dle soupisu.
1) Průmyslová kamera (rozlišení min. 20MPx, snímkovací frekvence min. 16 fps,
barevná, USB3.0)
2) Telecentrický objektiv - uchycení F-mount (zvětšení min. 0.640x, Image circle min.
43.3mm, Pracovní vzdálenost min. 148mm)
3) Prstencové světlo nepřímé bílé (teplota mezi 5000-7000K, vnější průměr max.
116mm, vnitřní průměr min. 66mm, napájení 24 VDC
4) Prstencové světlo s nízkým úhlem červené (vlnová délka 630nm ±10nm, vnější
průměr max.170mm, vnitřní průměr min. 96mm, napájení 24 VDC)
5) Prstencové světlo s nízkým úhlem zelené (vlnová délka 525nm ±10nm, vnější průměr
max. 220mm, vnitřní průměr min. 134mm, napájení 24 VDC)
6) Prstencové světlo s nízkým úhlem modré (vlnová délka 470nm ±10nm, vnější průměr
max. 260mm, vnitřní průměr min. 174mm, napájení 24 VDC)
7) Napájecí zdroj pro výše uvedená světla (napájení 24 VDC, min. 4 kanály,
komunikace Ethernet)
Prstencová světla mohou být také kompaktní jednotka nebo jejich kombinace.
„Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o
vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.“.

INVESTICE

DO

VAŠÍ

2/5

BUDOUCNOSTI

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je cca 500 tis. Kč.
4) Doba a místo plnění zakázky
Místo plnění zakázky / realizace projektu: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Termín plnění zakázky: do 30 dnů od podpisu smlouvy/potvrzení objednávky.

5) Prokázání kvalifikace
Prokazování kvalifikace není vyžadováno.

6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Požadavky zadavatele na formu nabídky:
- Písemná forma – 1x originální vyhotovení + 1x kopie (nebo 2x originální vyhotovení)
- Zpracování nabídky v českém jazyce (v případě přiložených prospektů akceptujeme
rovněž anglický jazyk).
- Nabídka vč. přiložené smlouvy, bude podepsána zástupcem oprávněným jednat
jménem společnosti.
- Nabídka bude doručená v uzavřené obálce:
• Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče
• Označení obálky:

Dodávka materiálu – komponenty pro strojové vidění
„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“
Obsah nabídky
1. Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1
2. Popis nabízených komponentů - technická specifikace – především informace
o požadovaných technických parametrech dle zadávací dokumentace
3. Nabídková cena v Kč
4. Návrh smlouvy/objednávky která bude v souladu s požadavky dle této zadávací
dokumentace.
5. Další dokumenty dle uvážení uchazeče

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována za kompletní dodávku všech uvedených komponent
takto:
- Nabídková cena celkem v Kč
- Nabídková cena bude členěna následovně: Cena bez DPH, DPH, Cena včetně DPH
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-

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla,
poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková
cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat
(případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

8) Kritéria a způsob hodnocení
-

-

Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená na
základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Vítězem se stane uchazeč s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

9) Otevírání nabídek
-

-

10)
-

-

Otevírání nabídek proběhne ihned po termínu ukončení lhůty pro předkládání
nabídek dle bodu 10 zadávací dokumentace. V případě prodloužení lhůty pro
předkládání nabídek proběhne otevírání nabídek ihned po ukončení nové lhůty pro
předkládání nabídek.
Otevírání nabídek bude neveřejné.
Místem otevírání nabídek je sídlo zadavatele - místo určené pro příjem nabídek na
adrese: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Nabídky je možné doručit osobně, nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu.
Termín pro předkládání nabídek je stanoven do: 17.8.2017 do 12.00 hod.
Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.
V případě osobního doručení doporučujeme předběžný telefonický kontakt
s kontaktní osobou: Ing. Martin Plaček +420 608 119 009
Místo pro předkládání nabídek je v provozovně společnosti:
Adresa pro zasílání nabídek:
Argutec, s.r.o.
Na Nivách 1339/4, Zábřeh
700 30 Ostrava

11)
-

Obchodní podmínky
Termín plnění zakázky: do 30 dnů od podpisu smlouvy/potvrzení objednávky
Místo plnění: Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Záruka minimálně: 12 měsíců bez omezení provozních hodin.
Kupní cena bude uhrazena po provedení dodávky se splatností faktury min. 14 dnů.
V případě požadavku na zálohovou platbu bude tato činit maximálně 50 % z ceny
zakázky, splatnost zálohové faktury bude min. 7 dnů.
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-

Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou. Cena bude obsahovat rovněž
náklady na dopravu.

12) Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel neumožňuje varianty nabídek ani dodatečné plnění nad rámec požadavků
stanovených v ZD.

13) Vysvětlení zadávacích podmínek
-

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

-

Preferovaný způsob komunikace je prostřednictvím emailu na:
Kontaktní osoba
E-mail kontaktní osoby

-

-

Ing. Martin Plaček
placek@argutec.eu

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od
doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud
je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních
dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do
uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní
zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem
dosud známým účastníkům.

14) Ostatní podmínky
-

-

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

V Ostravě dne 31.7.2017

Přílohy:
Příloha 1 - Krycí list nabídky
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