Zadávací dokumentace

Oznámení vč. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zakázka zadávaná dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK
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Identifikační údaje zakázky

Název zakázky:

Stavba základny strojů

Název Projektu:
Registrační číslo projektu:

Inovace dílů VW53 pro automobilový průmysl ve společnosti
HOBES, spol. s r.o.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014892

Druh zakázky

Stavební práce

Lhůta pro podání nabídek:

11. 7. 2019 do 9:00 hod.

Lhůta otevírání obálek

11. 7. 2019 od 9:00 hod.

1.1

Identifikace zadavatele

Název zadavatele:

HOBES, spol. s r. o..

Sídlo:

K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov

IČ:

45195277

DIČ:

CZ45195277

Statutární orgán
osoba):
Profil zadavatele:

(kontaktní Ing. Vlastimil Střílka – jednatel
Tomáš Střílka – jednatel
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/hobes-spol-s-ro_3375/

Zastoupen dle § 43 zákona
Zpracovatel textové části

AVE FINANCE, s.r.o.

IČ:

01990705

Sídlo:

Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

Kontaktní osoba
řízení, email:
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zadávacího Ing. Pavel Orság, +420 604 99 44 77,
orsag@avefinance.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENACE

Zadávací dokumentace zahrnuje veškerou dokumentaci, informace, údaje a technické podmínky
vymezující předmět veřejné zakázky. Zadavatel tímto upozorňuje všechny uchazeče, že při zpracování
svých nabídek se musí řídit nejen požadavky obsaženými v této zadávací dokumentaci, ale také
ustanoveními příslušných obecně závazných norem, vyhlášek a právních předpisů.
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Pokud uchazeči stanoví, že v zadávací dokumentaci či jejich přílohách chybí určité informace či údaje, jsou
povinni písemně požádat zadavatele o dodání dodatečných informací k zadávací dokumentaci.
Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu plnění zakázky z Evropského fondu pro regionální
rozvoj skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Jedná se o výběrové řízení zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a
Inovace pro konkurenceschopnost s použitím vybraných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
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PŘESNÉ VYMEZENÍ
ZADAVATELE

PŘEDMĚTU

ZAKÁZKY

A

POŽADAVKŮ

Předmětem zakázky je stavba základu lisu a sušičky.
Popis základu lisu: Vzhledem k hmotnosti stroje (cca 50 tun) není možné postavit technologii na
obyčejnou podlahu. Je nutné vytvořit základ, na který bude lis postaven tak, aby jeho vlastnosti splňovaly
v případě nosnosti všechny potřebné standardy. Jedná se tedy o stavební práce spojené s instalací lisu,
včetně základů, elektroinstalačních a pneumatických komponentů.
Popis základu sušičky: Včetně napojení na vzduch, elektrickou energii a odpad. Součástí dodávky jsou
bourací a stavební práce spojené s instalací sušičky včetně všech elektroinstalačních prací.
Podrobně viz. slepý rozpočet.
Technické parametry musí být splněny alespoň ve stanoveném rozsahu (tzn. musí být předmětem nabídky
zařízení tento parametr alespoň splňující nebo zařízení lepších parametrů). Nesplnění i jednoho technického
parametru bude považováno za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem a takováto nabídka bude z
výběrového řízení vyřazena.
Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení.
Zadavatel 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, v
platném znění (dále jen „zákon“).
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4

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 500 000 Kč bez DPH.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele (podnikatelský areál) na adrese: K luhům 151, Luhy, 793 12
Horní Benešov.
Doba plnění: nejpozději do 30. 9. 2019
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PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel prokazuje splnění podmínek:
a) základní způsobilosti prostřednictvím čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele (viz příloha č. 3).
b) profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
• Doklady k prokázání profesní způsobilosti se předkládají v prosté kopii.
• Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn
prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle
§ 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).
• Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

6.1

Prokázání kvalifikace a předkládání dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen
předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který
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umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (tj. podle § 77
odst. 1 „ZZVZ“) každý dodavatel samostatně.
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PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Každý uchazeč může v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami předložit pouze jednu
nabídku v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka bude obsahovat:
1) Vyplněný krycí list nabídky (identifikační údaje žadatele, nabídková cena, kontaktní osoby)
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (statutární zástupce dodavatele/uchazeče) – viz
Příloha č. 1.
2) Vyplněný rozpočet viz. Příloha č. 2
3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (viz bod 6 těchto podmínek),
4) Návrh smlouvy o dílo opatřen datem, podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele (viz Příloha
č. 4). Bude-li nabídku podepisovat zmocněná osoba, bude součástí nabídky zmocnění této osoby
(platná plná moc).
Nabídka bude ze strany uchazečů předložena v 1 originále v listinné podobě v řádně zalepené obálce a
zároveň v kopii ve formátu PDF (podepsané naskenované dokumenty) na 1 datovém nosiči (USB flash
disk). V případě nesouladu mezi elektronickou a tištěnou podobou nabídky bude rozhodující písemná
podoba.
Podáním nabídky uchazeč plně přijímá zadávací podmínky stanovené zadavatelem, včetně případných
dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

7.1

Využití poddodavatele

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného
dodavatele v tomto výběrovém řízení (osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci). Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek
samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil, zda hodlá zakázku plnit prostřednictvím
poddodavatele. V takovém případě zadavatel požaduje, aby uchazeč o zakázku v nabídce:
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
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b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou
část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena v českých korunách CZK v absolutní výši a bude uvedena v členění na
celkovou částku:
-

bez DPH,
samostatná částka DPH,
s DPH.

Nabídková cena bude definována jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů
dodavatele k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů
souvisejících s plněním předmětu zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.
Pozdější navyšování nabídkové ceny je nepřípustné.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4) a na krycím listu nabídky (příloha
č. 1), jenž jsou přílohami této zadávací dokumentace.
Při porovnání nabídkové ceny uvedené v různých měnách se použije kurz ČNB k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek.
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ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je:
-

9.1

nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení nejnižší nabídková cena

Hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pro hodnocení je rozhodná celková
cena uvedená v návrhu kupní smlouvy.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávku bez daně z přidané
hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech
nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika,
obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.)
Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídek vzestupně. Za nejvýhodnější nabídku bude vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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10 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ
NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2019 (do 9:00 hod.)
Místo pro podání nabídek: K luhům 151, Luhy, 793 12 Horní Benešov.
Doručení proběhne v řádně uzavřených obálkách označených nápisem
NABÍDKA – NEOTVÍRAT – Stavba základny strojů
Otevírání obálek proběhne: 11. 7 2019 od 9:00 hod. na adrese sídla zadavatele.
Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se
mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

11 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Každý uchazeč tak může podat maximálně jednu nabídku.

12 OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací
dokumentace (viz Příloha č.4 – Návrh smlouvy o dílo).
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Zhotovitel.

13 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
-

Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace zadavatel odešle a uveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti
podle předchozího odstavce.
Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené kontakty zástupce zadavatele.
Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od dodavatele písemné zdůvodnění doplnění nabídky a písemné
zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. V takovém případě bude změna nebo doplnění zadávacích
podmínek uveřejněna stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového
řízení.

6/7

Zadávací dokumentace

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 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu až do uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a právo nerealizovat celý
předmět smlouvy. V případě, že plnění nebude realizováno, oznámí tuto skutečnost v dostatečném
předstihu uchazeči.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet dodavatelům podané nabídky.
Uchazeči nebudou požadovat náhradu nákladů, které byly vynaloženy na účast ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku a nemají nárok na ušlý zisk ani další náklady v případě nerealizace dodávky.
Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.
Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci
předmětu smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele či oznámení o vyloučení
uchazeče o zakázku ze zadávacího řízení na profilu zadavatele. Zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele se má za to, že bylo oznámení doručeno.

15 PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Slepý rozpočet
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo

V Ostravě dne 10. 6. 2019

Ing. Pavel
Orság

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Orság
Datum: 2019.06.10
10:14:28 +02'00'
……………………………………………………………..

Na základě zmocnění – Ing. Pavel Orság
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