ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.

Identifikační údaje:
Zadavatel: HUPL CZ s.r.o.
se sídlem Bílovec, Sokolovská 1114/30, PSČ: 743 01,
IČ: 286 02 706, DIČ: CZ28602706,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 33995,
jednatelka: Ing. Andrea Valášková.
Osoba zastupující zadavatele na základě plné moci a kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Viktor Procházka, advokát,
se sídlem Brno, Zemkova 1538/20, PSČ: 616 00,
tel. 608 072 248,
e-mail: huplcz@advokatprochazka.cz
Identifikační údaje zakázky:
Název zakázky: Dodání strojů a zařízení pro společnost HUPL CZ s.r.o.
Typ zakázky: Zakázka na dodávky.
Program: Operační program podnikání a inovace,
Rozvoj - Výzva III, I. prodloužení.
Projekt: Technologický rozvoj - posílení konkurenceschopnosti
společnosti HUPL CZ, s.r.o.
registrační číslo žádosti: 2.2 RV03/991.

2.

Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Předmětem zakázky jsou dodávky následujících strojů a zařízení:

A) Formátovací pila + digitální měření posuvu
Požadované technické parametry:
rozměry formátovacího stroje (minimální):
průměr hlavního kotouče (minimální):
výška řezu při 90° (minimální):
výška řezu při naklopení na 45° (minimální):
naklápění:
průměr předřezového kotouče (minimální):
šíře řezu vpravo od kotouče vpravo (minimální):
minimálně 2 x odsávací hubice:
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2000 x 3200 mm
350 mm
118 mm
80 mm
0° - 45°
100 mm
1050 mm
80 - 120 mm
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otáčky hlavního kotouče (minimální):
výkon motoru (minimální):
hmotnost netto:

4000 rpm
4 kW
630 - 705 kg

Minimální požadovaná výbava a vlastnosti stroje:
Předřez se samostatným motorem a vnějším seřízením; formátovací stůl s vedením na
kalených tyčích; podélné pravítko s jemným doladěním a hliníkovým profilem G; zadní
prodloužení stolu; výsuvné pravítko na podpěrném rámu se dvěma dorazy; litinová
mechanika na půlměsících; přímý start; zvedání mechaniky otočným kolem; naklápění
otočným kolem - gravitační ukazatel; nastavení předřezu ve 2 osách; START/STOP pily
z formátovacího stolu. Odstranění manuálního nastavení, prostor pro případné zařazení i
elektrického posuvu.

B) Odsavač třísek a pilin + cyklonový odlučovač
Požadované technické parametry:
délka (maximální):
šířka (maximální):
výška (maximální):
výkon motoru (minimální):
otáčky motoru (minimální):
maximální podtlak:
odsávací kapacita (minimální):
odsávací rychlost (minimální):
plocha filtru (minimální):
průměr odsávání (minimální):
počet pytlů (minimální):
délka odsávacího potrubí (maximální):
hmotnost brutto (maximální):
hmotnost netto (maximální):
napětí/kmitočet:
jištění vedení (minimální):
hladina hluku bez technologie LAeq (maximální):
hladina hluku s technologií LpAeq (maximální):
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800 mm
800 mm
2300 mm
1,1 kW
2900 rpm
260 mm H2O
1460 m3/hod
27 m/s
2,8 m2
140 mm
1 ks
10 m
77 kg
75 kg
3 x 400 V 50 Hz
16 A
78,0 dB(A)
80,0 dB(A)
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Minimální požadovaná výbava a vlastnosti stroje:
Kompaktní rozměry, malá hmotnost odsavače a podvozek zaručující rychlou obsluhu a
bezproblémovou údržbu, filtrační vak vysoké kvality, odpadní vak (PE).
Dále je požadován cyklonový odlučovač, který garantuje snížení teploty u odsávaných
třísek a pilin a garantuje zvýšení celkové účinnosti odsávacího zařízení (bez odlučovače
hrozí nebezpečí vzplanutí odsávaného materiálu).

C) Vysokozdvižný vozík
Požadované technické parametry:
základní nosnost vozíku při těžišti 500 mm:
výška zdvihu vidlic (minimální):
stavební výška stožáru (minimální):
volný zdvih (minimální):
naklánění sloupu - vpřed/vzad (minimální):

1500 - 1700 kg
3050 mm
2264 mm
150 mm
5° / 8,5°

celková šířka vozíku:
celková délka vozíku - bez vidlic:
délka vidlic (minimální):
výška kabiny řidiče:
vnější poloměr otáčení vozíku:
šířka uličky pro otočení vozíku vlevo a vpravo o 90°
při délce nákladu 1200 mm, šíři 800 mm
s bezpečnostní rezervou 200 m (maximální):
rychlost pojezdu s/bez nákladu (minimální):
stoupavost vozíku s/bez nákladu (minimální):
celková hmotnost vozíku:
elektrický motor (bezemisní provoz)
hladina hluku motoru (maximální):
výkon motoru (minimální):

1130 - 1256 mm
2500 - 2755 mm
1200 mm
2210 - 2430 mm
2200 - 2444 mm

4289 mm
22 / 22 km/hod
27 / 30 %
3700 - 4220 kg

77 dB(A)
44 kW

Minimální požadovaná výbava a vlastnosti stroje:
Vozík je určen pro horizontální a vertikální manipulaci s břemeny převáženými na
nosných vidlicích.
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Zadavatel dále požaduje ochranný rám; komfortní sedačku s polohovatelnou loketní
opěrkou; vnitřní zpětné a vnější zpětná zrcátka; centrální ovládání hydrauliky; pracovní
světla (min. 2x vpředu a 1x vzadu).
Ovládání - pedály pro jízdu vpřed a vzad; centrální ovládací páka naklánění sloupu a
zdvihu vidlic; hydrostatický přenos výkonu bez brzd, diferenciálu, převodovky a
spojky; brzda provozní, parkovací.

D) CNC řezací formátovací a obráběcí stroj - tříosý velkoplošný CNC router
Požadované technické parametry:
pracovní plocha (minimální):
1500-2000 x 3500-4000 mm
celkové rozměry (maximální): 4000-5000 x 2000-3000 x 2000-3000 mm
hmotnost (maximální):
950 kg
rozlišení (minimální):
0,01 mm
rychlosti posuvu (minimální):
0,5 - 500 mm/s
zdvih osy Z (minimální):
130 / 175 mm
světlost pod portálem (minimální):
150 mm
výkon vřetene (minimální):
5600 W, 24000 rpm

Minimální požadovaná výbava a vlastnosti stroje:
Vybavení stroje: střídavé servomotory s planetovými převodovkami; frézovací vřeteno;
automatická výměna nástrojů; vakuový stůl; oscilační nůž; automatické nastavení osy Z;
automatický senzor osy Z; 3D skener; frézovací software; chlazení nástroje; odsávání
špon; pracovní stůl; nouzová bezpečnostní STOP tlačítka.
Pohon: střídavé servomotory ve všech osách včetně řízení karuselu; ozubené hřebeny
v osách X a Y; kuličkový šroub v ose Z; přesné víceřadé kuličkové lineární vedení
v osách XYZ.

Předmětem zakázky je tedy dodání celkem 4 strojů a zařízení.
Jedná se o veřejnou zakázku s dílčím plněním, uchazeči tedy mohou podat nabídku na
celou veřejnou zakázku, nebo na dodávku jednoho nebo více zařízení.
Uchazeč tedy může dodat jakýkoliv jeden, dva, tři nebo všechny stroje dle tohoto
článku Zadávací dokumentace.
Uchazeč však vždy podává jednu nabídku, vnitřně členěnou.
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Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní
názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje
i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

3.

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 2.892.206,- Kč bez DPH. Tato částka
je stanovena jako maximální, nabídky s vyšší cenou nebudou hodnoceny.
Předpokládaná hodnota zakázky dle jednotlivých dodávaných zařízení:
Maximální
nabídková cena
bez DPH

Název zařízení

A) Formátovací pila + digitální měření posuvu

364.791,00 Kč

B) Odsavač třísek a pilin + cyklonový odlučovač

118.165,00 Kč

C) Vysokozdvižný vozík

535.000,00 Kč

D) CNC řezací, formátovací a obráběcí stroj - tříosý
velkoplošný router

1.874.250,00 Kč

Celkem

2.892.206,00 Kč

Částky pro jednotlivá zařízení jsou rovněž stanoveny jako maximální, nabídky
s vyšší cenou nebudou hodnoceny.

4.

Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je sídlo Zadavatele:
HUPL CZ s.r.o.,
Bílovec, Sokolovská 1114/30, PSČ: 743 01.

5.

Předpokládaný termín dodání
Vítězný dodavatel je povinen dodat zařízení nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu
smlouvy.
Doba dodání zařízení je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
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6.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
6.1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady alespoň v rozsahu ust. § 53
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a musí být ekonomicky a finančně způsobilý
splnit zakázku. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů včetně ekonomické a finanční
způsobilosti se prokazuje formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat za uchazeče. Doporučený vzor Čestného prohlášení je Přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady alespoň v rozsahu ust. § 54 písm.
a) a b) ZVZ. Splnění těchto předpokladů lze prokázat výpisem z obchodního rejstříku,
pokud je v něm uchazeč zapsán, a dokladem o oprávnění k podnikání, např. výpisem
ze živnostenského rejstříku. Postačí prosté kopie těchto listin.
6.3. Referenční kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje po uchazečích referenční předpoklady.
6.4. Kvalifikační předpoklady případných subdodavatelů
V případě, že dodavatel hodlá dodat část veřejné zakázky prostřednictvím
subdodavatelů, musí tito splňovat kvalifikační předpoklady obdobně jako samotný
dodavatel dle tohoto článku Zadávací dokumentace.
Kvalifikační předpoklady subdodavatelů doloží uchazeč stejnými dokumenty jako
kvalifikační předpoklady uchazeče dle tohoto článku.
V případě realizace části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů musí být
součástí nabídky seznam subdodavatelů. Subdodavatele lze během realizace veřejné
zakázky měnit pouze s písemným souhlasem Zadavatele.

7.

Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
1.

Krycí list nabídky
- obsahující identifikační a kontaktní údaje uchazeče a nabídkovou cenu za
dodávky zařízení, členěnou dle jednotlivých zařízení,
- podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- vzor krycího listu je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace;

2.

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 2 zadávací dokumentace;

3.

Listiny prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
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- výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku;

8.

4.

Dokumenty vztahující se k případným subdodavatelům
- Seznam subdodavatelů,
- listiny prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
u subdodavatelů;

5.

Nabízené plnění
- bližší specifikaci nabízených zařízení (např. propagační materiály, brožury,
technické specifikace, fotografie apod.);

6.

Návrh smlouvy
- podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- vzorový návrh kupní smlouvy je Přílohou č. 3 Zadávací dokumentace,
- uchazeč je oprávněn doplnit do návrhu smlouvy pouze údaje o prodávajícím,
nezaměnitelné označení dodávaného zařízení, termín dodání, údaje o cenách a
výši DPH a datum a místo podpisu smlouvy uchazečem;
- na každé zařízení dle čl. 2 Zadávací dokumentace musí být zvlášť
vyhotovena smlouva - uchazeč je tedy povinen dodat v nabídce tolik návrhů
smluv, kolik nabízí dodat zařízení;

7.

Případné další listiny
- pokud za dodavatele podepisuje krycí list a další listiny jiná osoba, než osoba
oprávněná jednat za dodavatele dle obecných právních předpisů, musí být její
oprávněnost k podpisu v nabídce doložena (např. plná moc),
- další listiny a dokumenty dle uvážení dodavatele.

Způsob zpracování nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídku je nutno podat v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii, všechny
listy nabídky musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení
(tzn. svázány do jednoho celku a na přelepu opatřeny razítkem, případně podpisem
dodavatele).
Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce, která bude opatřena názvem (obchodní
firmou), sídlem a identifikačním číslem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
„NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ HUPL CZ“.
Uchazeč do uzavřené obálky k nabídce přiloží naskenovanou kopii nabídky i s podpisy
na datovém nosiči (CD apod.).
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9.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH,
DPH a celková cena včetně DPH.
Nabídková cena se nesmí v průběhu zakázky měnit a v případě dodávání více zařízení
musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých dodávaných zařízení dle čl. 3
Zadávací dokumentace.
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému a úplnému plnění předmětu
zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady na dodání zařízení, 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.

10. Hodnocení nabídek uchazečů
Hodnocení proběhne podle hodnotících kritérií, kterými jsou:
1) nabídková cena se stanovenou váhou 70 %
- hodnotí se nabídková cena bez DPH v Kč
- nejvýhodnější nabídka je ta, která nabídne nejnižší cenu dodávaného zařízení
- nejvýhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů pro toto subkritérium
- počet bodů na body celkové bude následně převeden dle váhy subkritéria
- všechny nabídky budou tedy hodnoceny v tomto kritériu a následně přepočteny
na celkové body podle následujícího vzorce:
100 x

nejvýhodnější nabídka [nejnižší cena]
hodnocená nabídka [cena]

x váha kritéria (v procentech)

2) termín dodání zařízení se stanovenou váhou 30 %
- hodnotí se doba dodání ve dnech ode dne doručení oznámení o výsledku
zadávacího řízení příslušnému uchazeči
- nejvýhodnější nabídka je ta, která nabídne nejnižší počet dní k dodání zařízení
- nejvýhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů pro toto subkritérium
- počet bodů na body celkové bude následně převeden dle váhy subkritéria
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-

všechny nabídky budou tedy hodnoceny v tomto kritériu a následně přepočteny
na celkové body podle následujícího vzorce:
nejvýhodnější nabídka
[nejkratší doba dodání]

100 x

x váha kritéria (v procentech)

hodnocená nabídka [doba dodání]

VÁHA KRITÉRIA

OČEKÁVANÉ
HODNOTY

Nabídková cena (Kč)

70 %

Co nejnižší

Termín dodání (dny)

30 %

Co nejnižší

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového dosaženého bodového
hodnocení v součtu bodů obou kritérií, přičemž platí, že pořadí uchazečů bude
stanoveno dle pravidla od nejvyššího po nejnižší počet dosažených bodů (vítězí nabídka
s nejvyšším počtem dosažených bodů).
Hodnoceny podle stanovených kritérií nebudou nabídky, které nesplní požadavky na
úplnost a nebudou obsahovat veškeré údaje a dokumenty, které jsou povinnou součástí
nabídky.
Hodnoceny budou nabídky na dodání jednotlivých zařízení samostatně (A až D).
Bude tedy vybrán vítězný dodavatel pro všechna čtyři dílčí plnění dle Zadávací
dokumentace.
Nabídky bude hodnotit hodnotící komise jmenovaná Zadavatelem.
Termín hodnocení nabídek je stanoven na 1. 8. 2014 ve 12:10 hod. v sídle kontaktní
osoby zadavatele Mgr. Viktora Procházky, advokáta, v Brně, Zemkova 1538/20,
PSČ: 616 00.

11. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Lhůta pro podávání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení
v Obchodním věstníku a končí dne 31. 7. 2014 ve 12:00 hod.
Rozhodující pro včasné doručení je čas doručení, nikoliv čas odeslání nabídky. Nabídky
došlé po uplynutí lhůty budou odmítnuty.
Nabídky je možné podat buď doporučenou poštou, kurýrem anebo osobně doručit
(od pondělí do pátku v době od 10:00 do 15:00 hodin) na adresu sídla zadavatele:
HUPL CZ s.r.o., Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec.
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Otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne dne 1. 8. 2014 ve 12:00 hodin v sídle
kontaktní osoby zadavatele Mgr. Viktora Procházky, advokáta, v Brně, Zemkova
1538/20, PSČ: 616 00.

12. Návrh smlouvy a Obchodní podmínky
12.1. Návrh smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikaci smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,
b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), který se musí shodovat
s předmětem nabídky uchazeče,
c) uvedení ceny bez DPH, procentuální výše DPH, částky, která odpovídá DPH, ceny
včetně DPH, případně skutečnosti, že dodavatel není plátcem DPH,
d) uvedení termínu dodání ode dne uzavření smlouvy,
e) datum a místo podpisu smlouvy uchazečem.
Na každé zařízení dle čl. 2 Zadávací dokumentace musí být zvlášť vyhotovena
smlouva - uchazeč je tedy povinen dodat v nabídce tolik návrhů smluv, kolik
nabízí dodat zařízení !!!
12.2. Obligatorní obchodní podmínky návrhu smlouvy
Obligatorní obchodní podmínky jsou zapracovány v textu návrhu smlouvy, který je
přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Od těchto obchodních podmínek se nelze odchýlit.

13. Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně všech příloh v elektronické podobě je uveřejněna na
profilu zadavatele. V případě zájmu bude uchazečům poskytována elektronická verze
zadávací dokumentace kontaktní osobou zadavatele po předchozí telefonické nebo
e-mailové domluvě.

14. Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby či
opomenutí v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se
bude jednat o podstatnou změnu či doplnění zadávací dokumentace, bude změna
oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si
v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace vyhrazuje právo
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k prezentaci a doplnění nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.
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Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení, stejně jako jakékoliv další
náhrady nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení nese uchazeč sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla povinné publicity (dle čl. 9 nařízení Komise
(ES) č. 1828/2006).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Toto výběrové řízení je zadáváno v souladu s 17_17_M_Pravidla pro výběr dodavatelů
čj.: MPO 26724/14/61100/61000, č. vydání/aktualizace 9/1, účinné od 9. 6. 2014.
Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků finančních mechanismů
Evropského fondu pro regionální rozvoj v operačním programu Operační program
podnikání a inovace.

15. Další informace
Otázky k výběrovému řízení lze podávat na e-mailovou adresu kontaktní osoby
Mgr. Viktora Procházky – huplcz@advokatprochazka.cz.
Zadávací dokumentace je veřejně dostupná v Obchodním věstníku a na profilu
zadavatele, kde je možné ji vyhledat dle názvu veřejné zakázky či identifikačních údajů
Zadavatele.
Odpovědi k dotazům uchazečů budou spolu se zněním dotazu zaslány všem známým
uchazečům do 4 pracovních dnů a zároveň budou zveřejněny stejným způsobem jako
zadávací dokumentace.

V Bílovci dne 23.6.2014

HUPL CZ s.r.o.
Ing. Andrea Valášková, jednatelka
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