ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Identifikace zadavatele
- Název zadavatele: VAMAFIL, spol. s r.o.
- Adresa sídla:
Jamská 2360/49, 591 01 Žďár nad Sázavou
- IČO:
485 31 430
- Osoba zastupující: Mgr. Milan Víška
- Kontakt:
566 620 022, vamafil@vamafil.cz
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
- Dodání skacího stroje pro velkoobjemovou výrobu/zpracování 15 kg cívek
s aramidovou přízí o lineární hustotě alespoň 1680 dtex, případně včetně adekvátního
počtu potáčů pro osazení vřeten na 3 dávky (zesmeky).
- Požadujeme, aby stroj disponoval systémem nezávislých vřeten – tzn. pohon
jednotlivých vřeten.
- Technické parametry:
•
Průměr prstýnku:
200 – 300 mm
•
Výška prstence:
1“ – 1,5“
•
Zdvih:
max. 55 cm
min. 80
•
Počet vřeten:
•
Rychlost vřetene (otáčky):
min. 5.000/min
•
Použití:
1. i 2. skaní
•
Výstupní cívka:
max. 15 kg
min. 10 - 600 zákrutů/m
•
Rozsah zákrutů:
- Jsou-li v ZD nebo jejich 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
- 9.400.000 Kč bez DPH.
4) Doba a místo plnění zakázky
- Místem plnění zakázky je výrobní areál zadavatele, společnosti VAMAFIL, spol.
s r.o., Jamská 2360/49, Žďár nad Sázavou.
- Dodání skacího stroje do 7 měsíců od podpisu smlouvy.
5) Prokázání kvalifikačních předpokladů
- Prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ. Stačí písemné čestné prohlášení.
- Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ. Stačí prostá kopie originálu ne
staršího 90 dnů.
6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
- Nabídka musí být zpracována v češtině, angličtině nebo němčině.
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-

Nabídku je potřeba předat podepsanou jak v listinné podobě v zapečetěné obálce
s nápisem „neotvírat“, tak na CD či jiném datovém nosiči v podobě naskenované
kopie nabídky i s podpisy.
Obsah nabídky: identifikační údaje uchazeče, nabídková cena, nabízené plnění,
harmonogram realizace zakázky, kontaktní osoby, doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů, návrh smlouvy.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
- Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky.
-

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, 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 (případně ji
lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

-

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách nebo eurech, v členění
cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH.

8) Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení
- Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena. Nejvýhodnější nabídka je
s nejnižší nabídnutou cenou.
Kritérium
Váha (v %)
Způsob přidělení bodů
100 * (nejvýhodnější
nabídka / hodnocená
Celková cena v Kč
100
nabídka) * váha vyjádřená
desetinným číslem
9) Otevírání nabídek
- Obálky s doručenými nabídkami budou otevírány 31. března 2017 v 12:00 v sídle
zadavatele.

10)

Lhůta a místo pro předkládání nabídky

-

11)

Nabídka musí být předložena do 30. března 2017 v sídle zadavatele.

Obchodní podmínky
-

Uchazeč má povinnost do nabídky, či návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky,
začlenit následující obchodní podmínky:
•
Lhůta splatnosti faktur do 30 dnů od data vystavení faktury.
•
Délka záruční lhůty pro mechanické části alespoň 1 rok, pro elektrické a
elektronické části alespoň 6 měsíců.
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•
-

Dodání stroje do 28 týdnů od data podpisu smlouvy.
Vítězný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

12) Požadavky na varianty nabídek
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečná plnění nad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.
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.
- Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti.
- Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
- Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu
zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.
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 č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15. února 2017
Mgr. Milan Víška, MBA
Jednatel společnosti

…………………………………………………………………………..
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele
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