Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce na dodávky s názvem
Dodávka stroje na potisk disků zátek a podavač zátek
zadávané v rámci výběrového řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, účinných ode dne 5. 12. 2016 (dále jen „Pravidla“).
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tato zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté zadavateli v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu INOVACE.
1. Údaje o zadavateli
Název:
CORK JANOSA, s.r.o.
Sídlo:
Zálešná V 1305, 760 01 Zlín
Provozovna: Chmelník 1131, 763 02 Zlín
IČ:
26275333
DIČ:
CZ26275333
Jednající:
Jan Kašpar, jednatel
Zápis v OR:
C 41242 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoba zadavatele:
Tel. č.:
E-mail:

Jan Kašpar
+420 602 716 116
janosa@janosa.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem této zakázky je nákup zboží specifikovaného dále, a to za podmínek stanovených
touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Tato zakázka není rozdělena na části.
Zadavatel poptává 1 kus laserového stroje pro potisk disků zátek a 1 kus podavače zátek.
Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout dodání obou těchto strojů. Zadavatel nepřipouští
plnění pouze části zakázky.
Minimální zadavatelem požadované technické specifikace obou strojů jsou uvedeny v příloze
k této zadávací dokumentaci. Dodané zboží musí být nové a nepoužité, nesmí se jednat o
prototypy.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy
předmětů, výrobců, specifická označení zboží a služeb, ochranné známky apod., jedná se pouze
o vymezení požadovaného standardu kvality plnění a požadovaných vlastností poptávaných
strojů a zařízení. Zadavatel připouští i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Součástí předmětu plnění je kromě dodávky, montáže a instalace předmětných strojů i
zaškolení zadavatelem určených zaměstnanců k obsluze těchto strojů, a to v rozsahu
nezbytném pro zajištění bezpečného a plnohodnotného provozu dodaných strojů.
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 4 005 000 Kč bez DPH.

4. Kritérium a způsob hodnocení nabídek
Kritériem hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude hodnotit
ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící kritérium nejnižší
nabídkové ceny má tak pro hodnocení váhu 100 %.
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.
5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč zpracuje nabídku v jednom vyhotovení v listinné podobě a opatří ji kopií
v elektronické formě uloženou na datovém nosiči (CD/DVD). Jednotlivé listy nabídky budou
číslovány a svázány pro zamezení vyjmutí jednotlivých listů z nabídky, případně bude
zabezpečena jinou vhodnou formou.
Nabídka uchazeče bude obsahovat následující:
a. krycí list nabídky (viz vzorový krycí list tvořící přílohu této zadávací dokumentace);
b. samotnou nabídku uchazeče obsahující popis nabízeného plnění (vč. technické
specifikace), detailní strukturu nabídkové ceny a případnou fotodokumentaci nabízeného
plnění;
c. uchazečem vyplněný a osobou oprávněnou za uchazeče jednat podepsaný závazný návrh
smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace, a to ve 3 vyhotoveních, přičemž
dvě z těchto vyhotovení musí být volně vyjmutelná z nabídky uchazeče;
d. kopii (scan) listinné verze nabídky uloženou v běžně používaných typech souborů (ideálně
pdf) na datovém nosiči (CD/DVD).
Uchazeč je povinen přistoupit na obchodní a platební podmínky uvedené zadavatelem
v závazném návrh smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč tento návrh
smlouvy doplní pouze v místech a způsobem k tomu zadavatelem určeným.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka musí být podána v důsledně zalepené obálce opatřené názvem této veřejné zakázky
a nápisem „NEOTEVÍRAT“.
6. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální zahrnující veškeré náklady uchazeče
související s dodáním celého předmětu zakázky, včetně, nikoliv však výlučně, kupní ceny zboží
a služeb, dopravného, balného, celních poplatků, měnových konverzí, nákladů na montáž a
instalaci předmětu zakázky, náklady na zaškolení obsluhy, je-li požadována touto zadávací
dokumentací, atd.
Nabídková cena musí být stanovena v Kč, a to jako cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH
včetně uvedení sazby DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být vyplněna v krycím listu
nabídky a v závazném návrhu smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou
v krycím listu a v závazném návrhu smlouvy bude za správnou považována a tedy i hodnocena
nabídková cena uvedená v závazném návrhu smlouvy.
7. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaná doba plnění zakázky je od podpisu smlouvy do 4 měsíců od podpisu smlouvy.
Místem plnění zakázky je adresa provozovny zadavatele – Chmelník 1131, 763 02 Zlín.

