OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1) Identifikace zadavatele
- Název zadavatele
- Sídlo
- IČ
- Statutární zástupce
- WWW adresa zadavatele
- Profil zadavatele
- Kontaktní osoba

Mobil:

E-mail:

UNITHERM, s.r.o.
Vedlejší 25, č. p. 88, 46604 Jablonec nad Nisou
14868679
Miroslav Bien
www.unitherm.cz
http://unitherm.profilzadavatele.cz/
Ing. Adam Rokos
+420 777 792 211
arokos@unitherm.cz

2) Název zakázky
Vířivý mísič
3) Druh zakázky
- Dodávky
4) Předmět zakázky
- Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a předání 1 ks vířivého mísiče
a jeho začlenění do stávajících rozvozových a svozových tras a jejich řídicího systému
plus napojení na stávající zásobníky vratné formovací směsi.
- Součástí zakázky je i zajištění dopravy do místa plnění, instalace a s tím spojených
prací a nákladů souvisejících s umístěním, ukotvením a zprovozněním technologie dle
požadavku zadavatele v místě plnění a zajištění napojení na stávající rozvod médií
(elektro, tlakový vzduch, voda), včetně vypracování projektové dokumentace a včetně
zaškolení personálu zadavatele. Dodavatel je povinen na základě jím navrženého řešení
vypracovat kompletní dokumentaci rozvodu médií v podobě samostatné projektové
dokumentace, kterou je povinen před započetím instalačních prací v místě plnění
nechat schválit zadavatelem.
- Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 3 „Specifikace zakázky č. 2017-VM-02“.
- Variantní řešení ani dílčí plnění se nepřipouštějí.
5) Předpokládaná hodnota zakázky
- Předpokládaná hodnota zakázky je 7 mil. Kč. bez DPH.
6) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek uchazeči začíná dnem následujícím po
zveřejnění oznámení na profilu zadavatele (http://unitherm.profilzadavatele.cz/) a končí
dnem 20. 11. 2017 v 9:00 dopoledne.
- Adresa pro podání nabídek:
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
UNITHERM, s.r.o.
Ing. Adam Rokos – obchodní ředitel
Vedlejší 25, č. p. 88, 46604 Jablonec nad Nisou, ČR
-

Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce.

7) Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Adam Rokos
Mobil: +420 777 792 211
E-mail: arokos@unitherm.cz
8) Další (nepovinné) informace
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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