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1. Pravidla, vyhlášení, vyhodnocení výběrového řízení
Jedná se o výběrové řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č.
137/2006 sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) ve znění pozdějších předpisů.
Toto výběrové řízení je vyhlášeno ve věstníku veřejných zakázek.
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky bude zveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám,
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv takováto výhrada podmiňující stanovisko, které
podstatně mění smysl zadávacích podmínek nebo negativní postoj účastníka i k části zadávací
dokumentace, bude znamenat vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

2. Informace o zadavateli:
Zadavatelem zakázky je:
se sídlem:

IKTUS, s.r.o.
Loučky 100
793 16 Zátor
Moravskoslezský kraj
Osoby oprávněné jednat za
Zdislav Janča (jednatel)
společnost:
Jaromír Janča (jednatel)
Andreas Triandafilu (jednatel)
IČ
483 95 790
DIČ
CZ 48395790
Tel./Fax.
554 637 641
Email:
info@iktus.cz
www.
www.iktus.cz
Profil zadavatele:
http://iktus.profilzadavatele.cz/
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaromír Janča
605 251 314
jaromir.janca@iktus.cz
Kontaktní osoba ve věcech administrace Ing. Jana Murová
výběrového řízení:
776 636 492
jana.murova@iktus.cz

3. Předmět zakázky
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Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie:
1. jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných a
prostorově tvarovaných dílů
2. hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových
dílů z masivních a velkoplošných materiálů
3. řezací plotter jednovrstvý pro řezání fólie, kůže, koženky, textilu, papíru a kartonu
jejíž potřeba vychází z realizovaného projektu s názvem: „Inovace strojového vybavení firmy
IKTUS, s.r.o.“, jehož žádost o dotaci byla podána v rámci programu OPPIK – Inovace, výzva
III. – inovační projekt, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287.
Předpokládaná hodnota zakázky je předběžně vyčíslena na 380 000 EUR bez DPH.

3.1 Základní popis žádané technologie - jednostranná průběžná olepovačka hran pro
olepení a opracování hran rovných a prostorově tvarovaných dílů
Je poptávána průběžná olepovačka hran, která bude vybavena speciálním podpěrným
dopravníkem, schopným udržovat tvarový dílec v požadované poloze k pracovním agregátům
při průchodu strojem a vratným dopravníkem pro přísun dílů zpět k obsluze pro opakované
lepení protilehlé plochy. Stroj musí splňovat tyto požadavky:
- kvalitní nalepení a opracování všech typů hran
- možnost alternativního použití EVA a PUR lepidel
- flexibilitu při častých výměnách lepidel a hran
- vysoký výkon ve výrobě díky robustní konstrukci a provedení agregátů
- ergonomické a intuitivní ovládání
Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální
parametry specifikované v níže uvedené tabulce. Uchazeč u každé uvedené položky (řádku)
tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků
uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
stroj je plně přestavitelný z ovládacího panelu
pravostranné provedení stroje (olepovaná je pravá strana dílce)
rychlost posuvu v rozsahu min 8-20 m/min
možnost použití kompaktního balení lepidla – typ PU 2kg
jemné nastavení množství lepidla
zařízení pro prodloužení doby skladování aplikátoru s PUR lepidlem
kapacita předehřevu min 6 kg/hod
2 nanášecí vany pro PUR lepidla s možností rychlé výměny bez použití
nářadí, do nanášecí jednotky musí být možné ručně dosypat i
granulované lepidlo
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systém předehřevu PUR lepidla s prodloužením garantované
skladovatelnosti lepidla až na 72 hodin
příslušenství - samostatná mobilní stanice pro regulovaný ohřev a
čištění nanášecích jednotek od lepidla
vyhřívaný nanášecí váleček
ohřev olepovaného dílce před nanesením lepidla
motorické nastavení přítlačného trámce
motorické nastavení vstupního pravítka
motorické nastavení přítlačné zóny
horní řemenový přítlak
automatické zavedení pásky do stroje bez nutnosti otevření kapotáže
stroje
kapování 2 motorové s pneumatickým naklápěním a možností kapování
na přesno nebo s přesahem
frézovací agregát s možností programové změny nástrojů pro 3 profily
(např. R1, R2, tenká páska)
4 motorový rožkovací agregát s možností motorického přestavení podle
tloušťky hrany, rychlost při rožkování min 20 m/min
Profilové cidliny s automatickým nastavením z panelu pomocí
servomotorů s pozicováním 0,01 mm, osazené min. 2 rádiusy (např. R1,
R2), kopírování pomocí kopírovacích kol z plochy a čela desky
jednotka začištění – plošné cidliny a kartáče
vedení podávacího pásu po tvrzených vyměnitelných segmentech
půlkulatého profilu
ovládání v českém jazyce s dotykovou obrazovkou o velikosti min 12“
předfrézovací jednotka s nástroji s výměnnými DIA plátky, 2 frézovací
hlavy o pr. min 100 mm, pro výšku dílce až 60 mm
vstupní závora pro zajištění bezpečného rozestupu dílů
výsuvná podpěra dílů
tloušťka dílů min/max 8-60 mm – plné opracování bez omezení
tloušťka olepované hrany v roli 0,4 – 3 mm
tloušťka olepované hrany v pruzích 0,4 – 12 mm
zpětný dopravník, se vzduchovými stoly pro beznárazovou manipulaci
s díly a se zvedacím stolem pro snadné zavádění dílů do stroje
vakuový manipulátor s nosností min. 85 kg pro rychlé naložení a
vyložení dílů pomocí vakuových přísavek s rychlostí zdvihu min 50
m/min
polohovací dopravník pro olepování rovných hran tvarových dílů viz.
přiložený výkres č. 1
spánkový režim pro dobu nečinnosti stroje
základní uživatelský manuál v českém jazyce
Předběžná hodnota této části zakázky je odhadnuta na 180 000 eur bez DPH.
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3.2 Základní popis žádané technologie - hydraulický lis s vysokofrekvenčním
generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových dílů z masivních a velkoplošných
materiálů
Je poptáváno speciální lisovací zařízení pro ohýbání a tvarové lepení velkoplošných a
masivních dílů s vysokofrekvenčním generátorem. Lisovací zařízení musí splňovat tyto
požadavky:
-

ohýbání a lepení s použitím vysokofrekvenčního generátoru
technické parametry:
• rozměry desek: 2000 x 1000 mm
• tlak: 100 t
• světlost (otevření): 1000 mm
• počet pístů min. 4 ks
• zdvih pístů min. 400 mm

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální
parametry specifikované v níže uvedené tabulce. Uchazeč u každé uvedené položky (řádku)
tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků
uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
spouštění lisovacího cyklu pomocí dvou tlačítek (dvě ruce)
automaticky mazaná vodítka, umístěná diagonálně, pro
zajištění plochosti desek
koncový spínač pro zastavení pohybu desky
lisovací tlak plynule nastavitelný pomocí manometru
mechanický blok pohyblivé desky pro zajištění během údržby
vysokofrekvenční generátor o výst. výkonu min 30 kW,
absorbovaný výkon max. 40 kW (účinnost min 75 %)

automatické otevření lisu pomocí časovače
zrychlené zavírání s jemným tlakovým ovládáním
propojení lisu s frekvenčním generátorem a šablonou, uzemnění
systému s nosným podkladem
posuvné dveře se svislým pohybem vepředu a pevné ochranné
klece na ostatních stranách lisu
transformátor s vysokonapěťovým výstupem – nastavitelný na
min 5 úrovní dle prováděných operací
usměrňovač (diodový můstek) zajišťující konstantní výkon
chlazení diod ventilátory
rezistorová ochrana před zkratem
odstředivý ventilátor k chlazení triody, určen pro vysokofrekvenční
generátory
variabilní kondenzátor pro přesné nastavení anodického výkonu
pro různé typy prováděných operací s motorizovaným ovládáním
7
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vysokofrekvenční výstup přenášen stíněnými kabely přímo na
dílec bez energetických ztrát
časovač pracovního cyklu s nastavitelným časem
vysokofrekvenčního cyklu
oscilační obvod s vysokou účinností pro správný chod generátoru,
kontrolován ampérmetry a termostatem
keramická trioda
variabilní síťový kondenzátor pro nastavení síťového proudu
separátně a nezávisle od anodického proudu
dvojitý vysokofrekvenční výstup (pro event. kyvadlové napájení 2
prac. jednotek)
dvojitý časovač pracovního cyklu pro obsluhu dvou lisů
certifikace CE
základní uživatelský manuál v českém jazyce
Předběžná hodnota této části zakázky je odhadnuta na 75 000 eur bez DPH
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3.3 Základní popis žádané technologie - řezací plotter jednovrstvý pro řezání fólie,
kůže, koženky, textilu, papíru a kartonu
Je poptáváno CNC střihací zařízení pro tvarové řezání (stříhání) nábytkových dílů z různých
potahových materiálů. Poptávané zařízení musí zajistit nadstandardní optimalizaci výtěže,
kvalitní nástřih a označování hotových dílů. Zařízení musí splňovat tyto požadavky:
-

samostatný agregát podtlaku
tisk označovacího štítku aktuálního dílu po jeho ustřižení pro manuální nalepení
automatické lepení štítků bude považováno za výhodu

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální
parametry specifikované v níže uvedené tabulce. Uchazeč u každé uvedené položky (řádku)
tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků
uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
pracovní rozsah řezání min 1600 x 1600 mm
dosažitelná rychlost řezání min 1,5 m/sec
vakuový pracovní stůl s automatickým posuvem
barevné označení ustřiženého dílu na monitoru pro identifikaci při
tisku a nalepování etikety
vytištění aktuálního štítku po ustřižení dílu
laserové zaměřování pro snadné určení bodu startu programu
samostatný agregát s UV značkovačem pro předkreslení dráhy
švu
fixace materiálu pomoci podtlaku, min výkon vývěvy 500 m3/hod
digitální AC servo pohon ve všech osách
automatické odvíjení materiálu se synchronizací s řezacím
dopravníkem
čidlo kontroly okraje materiálu
kontrola pnutí materiálu
hmotnost role materiálu až 100 kg
průměr zpracovávané role až 700 mm
odvíječ mikrotenové folie
možnost výběru umístění ovládání (vpravo/vlevo)
import průmyslových standardů DXF, HPGL
příslušenství - konstrukční CAD software (kancelářská licence)
s moduly - konstrukce dílů, variant, modelů
optimalizace spotřeby materiálu, tvorba střihových plánů
s polohováním
digitalizace digipen A0
9
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základní uživatelský manuál v českém jazyce
certifikace CE
možnost demontovatelnosti stroje - rozměr největšího kusu (do
výtahu) délka 2900 mm, šířka 1600 mm, výška 1950 mm
Předběžná hodnota této části zakázky je odhadnuta na 125 000 eur bez DPH.

3.4 Společná ustanovení
Dodání všech výše uvedených zařízení je poptáváno včetně dodání na místo určení, montáže
a uvedení do provozu, a s tím souvisejících zákonných náležitostí, jako je dodání provozní
dokumentace, revize a zaškolení obsluhy (vč. školení SW).
Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci snad definován konkrétní
výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie, má se pouze za to, že je tím definován
požadovaný standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i
výrobkem jiným, srovnatelným apod.
Zadavatel si vyhrazuje právo provézt fyzickou kontrolu všech deklarovaných
funkcionalit a parametrů nabízené technologie přímo u výrobce/dodavatele před
dodáním a úhradou 50% smluvní ceny zařízení (viz. kupní smlouva). A to na náklady
dodavatele.

4. Místo a termín plnění
Místem plnění je provoz společnosti IKTUS, s.r.o., Loučky 100, 79316 Zátor, Moravskoslezský
kraj.
Zadavatel požaduje realizovat předmět dodávky maximálně do 20 týdnů od podpisu smlouvy.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních kritérií dle této
kapitoly Zadávací dokumentace.

5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který splňuje předpoklady uvedené
v příloze této Zadávací dokumentace (Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů). Uchazeč může splnit základní kvalifikační předpoklady podepsaným čestným
prohlášením oprávněné osoby o tom, že splňuje základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha
této Zadávací dokumentace).

5.2 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
10
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Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

5.3 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů – Seznam referenčních
zakázek
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který ve své nabídce
předloží dokumenty definované následujícími body.
Zadavatel požaduje předložení „Seznamu referenčních zakázek“ provedených uchazečem
řádně a odborně za posledních 5 let (dále jen „referenční zakázky“).
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Uchazeč doloží seznam provedených
významných zakázek na dodávku technologií formou čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Seznam musí obsahovat označení
zadavatele referenční zakázky, kontakt na tohoto zadavatele pro případné ověření uváděných
informací, označení referenční zakázky, stručný popis referenční zakázky, cenu a dobu
realizace referenční zakázky. Zadavatel doporučuje využít pro zpracování „Seznamu
referenčních zakázek“ vzorový dokument z přílohy této Zadávací dokumentace.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje tímto způsobem doložit uskutečnění dodávky alespoň:
3 referenčních zakázek s plněním obdobným jako je zadávaná zakázka, přičemž každá bude
v hodnotě alespoň ½ předpokládané hodnoty zakázky bez DPH.

5.4 Společná ustanovení ke kvalifikaci
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikačních kritérií postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů
uchazeče, pokud se týká ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.
Zahraniční uchazeč dokládá splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého
jazyka.
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě
nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn
v kvalifikaci (viz. níže) bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel má právo
vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších
dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace příslušnými doklady předloženými v prostých
kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel
si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob,
uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.
11

Zadávací dokumentace
„Inovace strojového vybavení firmy
IKTUS, s.r.o.“

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikačních předpokladů dle zadávací
dokumentace, je uchazeč povinen tuto skutečnost zadavateli neprodleně oznámit a současně
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. V takovém
případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Analogická
pravidla platí též pro celý průběh realizace zakázky vybraným dodavatelem.

6. Jistota
Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel ke splnění svých povinností vyplývajících z účasti ve
výběrovém řízení poskytnul jistotu.

7. Přístup k zadávací dokumentaci a dodatečné informace k
zakázce
Zadávací dokumentace je poskytována jednotlivým uchazečům na základě žádosti, která byla
zaslána písemnou nebo elektronickou formou na výše uvedenou Kontaktní osobu výběrového
řízení. Veškeré zadávací podklady jsou rovněž uveřejněny na Profilu zadavatele a jsou
dostupné k volnému stažení.

8. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodatečné informace budou podány uchazečům, a to na základě dotazů doručených
zadavateli písemně formou dopisu nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontakty.
Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 4 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace. Odpověď i se zněním
původního dotazu bude zveřejněna na profilu zadavatele a zaslána všem známým
uchazečům, kteří požádali o vydání zadávací dokumentace či požádali o dodatečnou informaci
k zakázce. Žádost o dodatečnou informaci musí být zadavateli doručena nejpozději 6
pracovních dní před koncem lhůty pro podávání nabídek.

8.1 Prohlídka místa plnění a kontaktní osoby
Prohlídka místa plnění/montáže bude umožněna uchazečům po předchozí telefonické
domluvě.

9. Nabídka
9.1 Lhůta a místo pro podávání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 6. 2017 ve 12:00 hodin. Místem pro podání/zaslání
nabídky je sídlo zadavatele IKTUS, s.r.o., Loučky 100, 793 16 Zátor.
Veškeré nabídky musejí být přijaty na výše uvedené adrese (Místo pro podání nabídek), a to
nejpozději ve stanoveném termínu. Připuštěno je podání nabídky prostřednictvím doručovatele
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i osobní podání nabídky. Osobní příjem nabídek bude zajištěn každý pracovní den od 8:00 do
14:00 hod.
Za podání nabídky se považuje okamžik předání obálky do fyzického držení zadavateli (nikoliv
např. podání nabídky na poště). Pozdě podané nabídky nebudou připuštěny do procesu
otevírání obálek, uchazeč bude o této skutečnosti informován.

9.2 Otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení uvedené lhůty pro podávání nabídek
v místě pro podávání nabídek, ve 13:00 hod.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo
pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů se musí prokázat písemnou
plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím sami nejsou. Dále budou
mít u sebe výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc
podepsala.

9.3 Doporučená úprava nabídky
Nabídka bude zpracována v souladu s následujícími pokyny:
a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné tištěné formě, podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení
tvořit jeden celek (doporučení).
c) Součástí obálky s nabídkou bude i naskenovaná kompletní nabídka včetně podpisů a
razítek uložená na datovém nosiči (CD apod.); součástí CD bude též návrh smlouvy
v dále editovatelném formátu (nezávazná žádost zadavatele pro umožnění
efektivnějšího procesu posuzování a hodnocení nabídek).
d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
e) Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“
a označením „Výběrové řízení – Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.“. Na
obálce bude zároveň uvedena identifikace uchazeče.

9.4 Doporučené členění nabídky
Zadavatel doporučuje uchazeči členit nabídku do následujících kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krycí list nabídky s celkovou cenovou nabídkou.
Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Výpis z Obchodního rejstříku.
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (případně jiný obdobný dokument).
Čestné prohlášení: Seznam referenčních zakázek.
Podepsaný a doplněný návrh smlouvy.
Specifikace nabídky

9.5 Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v souladu s následujícími požadavky zadavatele:
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a) Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná
se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
b) Uvedena bude celková cena v eurech, v členění na cenu bez DPH a s DPH platnou ke
dni podání nabídky.
c) Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a
stabilitu měny.
d) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato Zadávací
dokumentace a dále její veškeré přílohy.
e) Celková cenová nabídka bude rovněž zanesena do Návrhu smlouvy a do Krycího listu.

9.6 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Pouze v případě, že se změní daňové předpisy, případně tak stanovuje přiložený závazný
„Návrh smlouvy“.

9.7 Požadavek na předložení Návrhu smlouvy
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit závazný návrh smlouvy. Využije přitom
závazného textu Návrhu smlouvy z přílohy této Zadávací dokumentace. Uchazeč nesmí
upravit žádné uvedené ustanovení, které by mohlo zhoršit právní postavení zadavatele.
Závazný text návrhu smlouvy uchazeč doplní o údaje - vlastní identifikaci, nabídkovou cenu,
místo, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče, případně další
naznačené údaje. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče!

9.8 Vázanost nabídkou (zadávací lhůta)
Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 180 dnů od konečného termínu stanoveného pro
podání nabídek.

10.

Kritéria a hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny na základě hodnotícího kritéria „Ekonomická výhodnost nabídky“.
Metodika hodnocení nabídek spočívá v následujících dílčích hodnotících kritériích:
•
•

Hodnotící kritérium A: Celková nabídková cena v Eurech bez DPH (váha 60 %).
Hodnotící kritérium B: Lhůta pro realizaci dodávky v týdnech (váha 40 %).

10.1 Způsob určení bodového zisku: Hodnotící kritérium A (Celková nabídková
cena v Eurech bez DPH)
Za nejvýhodnější bude v tomto hodnotícím kritériu považována nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou bez DPH. Bodový zisk pro každou nabídku bude odvozen z následujícího
vzorce:

(Nabídková cena nejvýhodnější nabídky / Nabídková cena hodnocené nabídky) *
hodnota váhy kritéria = bodový zisk pro dané dílčí hodnotící kritérium.
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10.2 Způsob určení bodového zisku: Hodnotící kritérium B (Lhůta pro realizaci
dodávky v týdnech)
Za nejvýhodnější bude v tomto hodnotícím kritériu považována nabídka s nejkratší uvedenou
lhůtou pro realizaci dodávky v týdnech (Předání technologie zadavateli po montáži a
zprovoznění). Bodový zisk pro každou nabídku bude odvozen z následujícího vzorce:

(Počet týdnů pro realizaci nejvýhodnější nabídky / Počet týdnů realizace hodnocené
nabídky) * hodnota váhy kritéria = bodový zisk pro dané dílčí hodnotící kritérium.

Pokyny ke zpracování nabídky pro toto hodnotící kritérium: Uchazeč uvede ve své
nabídce závazný nabízený počet týdnů realizace zakázky.
V případě, že uchazeč uvede vyšší, než uvedený maximální možný počet kalendářních týdnů
dodání zakázky, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena pro nesplnění výslovného
požadavku zadavatele. V případě, že uchazeč uvedenou lhůtu dodání technologie uvede
kratší, než vyhodnotí komise za obvyklé, bude uchazeč vyzván k vysvětlení své nabídky
(analogický postup jako při řešení podezření na předložení mimořádně nízké nabídkové ceny).
Pokud uchazeč svou nabídku v tomto aspektu odpovídajícím způsobem nevysvětlí a nedoloží
realizovatelnost své nabídky, bude taková nabídka z výběrového řízení vyloučena.

Zadavatel upozorňuje, že při překročení nabízené doby realizace bude vybraný zhotovitel
striktně sankcionován v souladu s níže uvedeným závazným návrhem smlouvy.

10.3 Obecné podmínky hodnocení
Veškerá bodová ohodnocení budou zaokrouhlena na dvě desetinná místa. V závěru
hodnotícího procesu budou bodové zisky za jednotlivá hodnotící kritéria sečtena. Součtem
bude určen bodový zisk každé nabídky. Dle této hodnoty bude sestaveno pořadí nabídek, kde
na prvním místě bude nabídka s nejvyšším bodovým ziskem, tedy nabídka nejvhodnější.
Tomuto uchazeči bude zakázka přidělena.

Uchazeč nesmí podmínit podmínky navrhované v rámci hodnotících kritérií dalšími
podmínkami, případně uvedením variant hodnocených kritérií. Takové jednání bude mít za
následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

10.4 Dodatečné kritérium při bodové rovnosti
Pro případ shodného bodového zisku dvou a více nabídek, bude rozhodujícím dodatečným
kritériem výše nabídkové ceny, přičemž jako lépe hodnocená bude nabídka s nižší celkovou
nabídkovou cenou.
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11.

Obchodní podmínky

Obchodní, platební, fakturační, záruční a další podmínky jsou detailně stanoveny
v přiloženém závazném „Návrhu smlouvy“.

12.

Další podmínky a požadavky zadavatele

1) Návrh řešení, dodávka předmětu plnění zakázky a jeho implementace musí být
v rozsahu zpracovány dle Zadávací dokumentace. Uchazeč musí splňovat veškeré
požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to do podpisu smlouvy a z důvodů
stanovených příslušnou legislativou.
3) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve
výběrovém řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o zakázku
ucházet.
4) Zadavatel si vyhrazuje, v souladu s příslušnou legislativou, právo vyloučit uchazeče z
důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
5) Zadavatel bude posuzovat pouze vhodné nabídky uchazečů. Za vhodné nelze považovat
zejm. nabídky, které je možno považovat za nepřijatelné tj. nabídky:
a) nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění
zakázky,
b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na
předmět zakázky,
c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace,
d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy,
e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo
neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o
neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel), nebo
f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
6) Ve smlouvě s vítězným dodavatelem bude uveden následující text: „Dle § 2 e) zákona
č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“.
7) Všechny účetní doklady budou označeny názvem a registračním číslem projektu.
8) Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno na Profilu zadavatele.
Okamžikem uveřejnění na Profilu zadavatele se toto oznámení považuje za doručené
všem dotčeným uchazečům.
10) Zadavatel nepřipouští variantní řešení jednotlivých nabídek. Nepřipouští se ani
elektronické předložení nabídky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
11) Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku.
12) Zadavatel upozorňuje uchazeče, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních
prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 - 2020. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost, kdy bude
odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na
realizaci díla, a to z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda
16

Zadávací dokumentace
„Inovace strojového vybavení firmy
IKTUS, s.r.o.“

bude v takovém případě vyčíslena rozdílem mezi výší dotace přiznané
Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečně
přiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla.
Uplatnění práva na náhradu škody se vztahuje i na situace, kdy byla zadavateli
pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkoliv následných kontrol
oprávněných kontrolních subjektů.

11 Seznam příloh Zadávací dokumentace
•
•
•
•

Příloha č. 1: Krycí list nabídky a celková nabídková cena (doporučený vzor).
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (doporučený vzor).
Příloha č. 3: Čestné prohlášení – Seznam referenčních zakázek (doporučený vzor).
Příloha č. 4: Závazný návrh smlouvy.
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky a celková nabídková cena (doporučený vzor)
Základní informace o zakázce
Název zakázky:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Projekt:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Registrační číslo projektu:
Zadavatel zakázky:
Sídlo zadavatele:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:
Tel.:
E-mail:
Profil zadavatele:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287
IKTUS, s.r.o.
Loučky 100, 793 16 Zátor
Zdislavem Jančou, jednatelem
48395790
CZ48395790
Ing. Jana Murová
+420 776 636 492
jana.murova@iktus.cz
https://www.iktus. profilzadavatele.cz

Identifikace uchazeče
Název:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

Nabídková cena (v Kč)
Položka

Bez DPH

Vyčíslení DPH

Vč. DPH

Olepovačka hran
Hydraulický lis
Řezací ploter
Cena celkem

Nabízená lhůta pro kompletní a řádné dokončení zakázky
Položka
Termín plnění v týdnech od uzavření smlouvy

Nabízená hodnota (v týdnech – max. 55 týdnů)

V ……………….., dne …………….

……………………………………………
Jméno a příjmení oprávněné osoby1, funkce, firma (uchazeč)

1

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče, nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba.
V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí pověření a rozsah
oprávnění svěřený pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče či jiné osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče.
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Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
Název zakázky:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Projekt:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Registrační číslo projektu:
Zadavatel zakázky:
Sídlo zadavatele:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287
IKTUS, s.r.o.
Loučky 100, 793 16 Zátor

Název uchazeče:
Sídlo/místo podnikání uchazeče:
IČ uchazeče:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Čestně prohlašujeme, že jsme uchazečem:

a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
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úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se
tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno
opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V ……………….., dne …………….

……………………………………………
Jméno a příjmení oprávněné osoby2
Funkce
Firma
(Uchazeč)

2

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče, nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba.
V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí pověření a rozsah
oprávnění svěřený pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče či jiné osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče.
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Příloha č. 3: Čestné prohlášení: Seznam referenčních zakázek (doporučený vzor)
Název zakázky:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Projekt:

Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.

Registrační číslo projektu:
Zadavatel zakázky:
Sídlo zadavatele:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287
IKTUS, s.r.o.
Loučky 100, 793 16 Zátor

Název uchazeče:
Sídlo/místo podnikání uchazeče:
IČ uchazeče:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Čestně prohlašuje, že jsme uchazečem, který v uplynulých 5 letech realizoval následující referenční
zakázky:
Zadavatel

Kontakt na
zadavatele

Označení zakázky
(název)

Stručný popis
zakázky

Cena (hodnota
zakázky v Kč
bez DPH)

Doba
realizace

V ……………….., dne …………….
……………………………………
Jméno a příjmení oprávněné osoby3
Funkce
Firma
(Uchazeč)

3

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče, nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba.
V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí pověření a rozsah
oprávnění svěřený pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče či jiné osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče.
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