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1.

Údaje o ozÍlámenívyběrového Íizeni
Druh vyběrového Íizeni: ďle Pravidel OPPIK, Pravidel pro vjlběr
dodavatelri', č. j.MPo
zakázka s vyššíhoďnotou

Druh zakázky:
Registračníčísloprojektu:

2.

65504lL6l61100,

Doďávka
C2.0t.t.0210.0/0.0/1 5-0t410005821

Identifikace zadavatele

L

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
K d obce dle ZIJJz

WOMBAT, s.r.o.
B ezínova 759123, Žabov esky, 616 00 Brno

tČluČ:

47912553 I C2479r2553

Statutární orgán:
Právní forma:
Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Dokláďal, jednatel

Telefon:

+ 420 606729543

E-mail:

ceiďa@wombat.cz

ZaďavateI

zastoupen

je p i

582786

společnost s ručenímomezen 'm
Ing. Michal Čejďa

prováďění rikonri souvisejících Se zaďávacím

zult IPM, S. r. o.'

Společnost:

Metoď Ko

lČlnIČ:

47975318

Sídlo:

Jakubské náměstí L2715,602 00 Brno

Kontakt:

Ing.Dana

Ing. Luďkem Benešem, jeďnatelem

I

Íízení \-

zastoupen

C247975318

Benešová,

+

42O 602784459,

metod,-konzult@se znam. cz

Dále jen ,,zmocněná osoba"
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edmět plnění ve ejné zakázky

Společnost prohlašuje, že toto vyběrov Lízenínení ve ejnou obchodní
soutěŽí ani ve ejnym p íslibem a nejedná se o ve ejnou zakázku
realizovanou ďIe zákona č. 13412016 Sb. o zaďávání ve ejnych zakázek
(zzYZ).

Tato zaďávací dokumentace Zpracovaná v souladu s Pravidly pro vyběr
dodavatelri OPPIK a poďprirně podle zákona č. 13412016 Sb., je
Vypracována jako podklad pro podání nabíďek ďodavatelri v rámci
vyběrového [ízenía obsahuje veškerézaďávací podmínky pro vymezeni

p edmětu zakázky.Práva a povinnosti, či podmínky v této dokumentaci a
v PraviďIech pro vyběr ďoďavatelri OPPIK neuvedené, Se ídízákonem
č. 13412016 Sb., o zaďávání ve ejn ch zakázek (ZZYZ).
Jsou-Ii v zaďávací dokumentaci nebo jejich p ílohách uvedeny konkrétní
obchodní názvy, jedná Se pouze o vymezení požaďovan ho standardu a
zaďavatel umož uje i jiné technicky u kvalitativně srovnatelné ešení.
3.1

P

edmět ve ejné zakázky

P edmětem dodávky je mobilní investičnítechnologicky celek pro čištění
vnit ního povrchu potrubí včetně oďsávání uvolněn 'ch cizoroďych
p eďmětri, usazenin, nečistot a kalu z čištění.Investičnícelek musí mít
sací systém, vysokotlaky systém, recyklační systém a p íslušenství.

Rozměrová a hmotnostní omezení pro technologicky celek:
Délka max. 10.500 mm
Vyška max. 4.000 mm
Sí ka max. 2.600 mm.
Největšípovolená hmotnost min. 25 t
Technologicky celek musí spl ovat p eďpisy pro provoz na pozemních
komunikacích jako voziďlo zvláštního určení(komunální) v kategorii NSG.

Vymezení užitnych funkcí zaÍízeni:
Specifikace kalové náďrže. Válcová ocelová náfuž (nelegovaná jakostní
konstrukčníocel sva itelná 11 375 ďle Čsx s vyďuty-i ď.'y a s plnymi
dve mi (víkem), tloušťka materiálu min. 6 mm. objem kalov komory min.
7,5 m3,

Vl''prázdnění nádrží.Sklopením cisterny.
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Ví'pusť

-

nerez plech;
poď

vyprazď 'ovacím víkem cisterny v prodlouženípláště náďrže

Kontrola naplnění kalové komory.

-

mě ení ťrrovně naplnění prost ednictvím voďoznaku;

Vyprazď ovací víko cisterny.

-

osazené shora cisterny; Zvenku zpevněné, vzadu otevírateln p es
celj'prri ez náďtže;
utěsnění mezi pláštěm náďtŽe a vyprazď ovacím víkem profilov'm
těsněním odoln'm proti oleji;
hyďraulicky nahoru otevíratelné s hyďraulickou samočinnou
pojistkou proti sklopení pro zabtánění irazrim v drisledku sklopení
hyďraulické uzav ení se samojistícími nastaviteln mi zajišťovacími
uzávěty;
ručně ovláďan, ventil pro otevítání a zavítáni v dosahu viditelnosti
2 osob běžnéobsluhy

Specifikace vodní nádrže. objem voďní

L

náďtŽe min. 3,5 m3.

Plnění voďní náďrže.

-

potrubní systém plnění v DN 50 s hraďítkem (zpětnou klapkou);
spojovací armatura k p ipojení na vnějšízďtoj voďy;
zaÍízenís voln 'm tokem podle p eďpisu pro pitnou voďu;
mě ení rirovně naplnění prost eďnictvím prrizorri v potrubí
s plováky;
v pust voďy DI.{ 80 se zavírací*armaturou a spojovací armaturou na
oďtokovou haďici.

I'

ZADAVACI DOKUMENTACE

EVRoPSKÁ UNlE

Evropsk Íond pro regionální rozvoj
operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnosl

Sací systém.
Poďtlakové čerpaďIo.

'
-

sací vzkon p i volném prrichodu min. 4.100 m3/hoď.
potrubí v DN 200
pohon podtlakového čerpaďIa z pomocn ho pohonu podvozku (PTo)
p es kloubov h ídele nebo hydraulicky
sací kopule s pojistkou proti p eplnění pro oďvzďušnění kalov
komory;
tlakové potrubí čerpadla se zpětnym ventilem a pojistny plno zďvížnr
ventil typově zkoušeny na 0,5 bar (jako p isávání na tělese filtru
ví'věvy);
omezovací ventil pro kontrolu podtlaku pro šet ení čerpaďla;

Pro vnit ní čištěnía p epínání podtlaku a p etlaku

'

čty cestny p epínacíkohout v sacím a tlakovém potrubí;
možnost pneumatického zapnutí na ,,sáni," ,,vzďuch," a ,,tlak;"

Vysokotlaky systém.
Vysokotlaké čerpadlo.

_
_
_
_
_
-

vykon vysokotlakého čerpaďIa min. 330 l/min p i ttaku max. 150 bar;
p íkon min. 100 kW;
pohon vysokotlakého čerpaďIa z pomocného pohonu (PTo) poďvozku;
DN 32, včetně armatur;
p ípaďně nebo zčástíuložen jako haďicové veďení s podmínkami
p íznívmi pro prouďění;
p ívodnípotrubí s hradítkem (zpětnqu klapkou);
pneumatické vyprazď ování zbytkov vody pro všechny části vedoucí
vodu;

plynule nastaviteln ttak pneu ventilem;
p edběžnévarování upozor ujícína nedostatek vody;
automatické vypnutí p i neďostatku voďy;

Naviják vysokotlaké haďice.

_

-

umístěn na zaďním víku cisterny;
pohon hydraulick ;
kapacita navinutí hadice min I2O m I";

,

,
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Druhí' navíječna v}'sokotlakou haďici
samonavíjecíovláďání;
_ kapacita ďélky haďice min. 30 m DIÝ 13;
- namontován na pravém boku voziďla nebo na jeho zaďni části;
- samonavíjecíovláďání;
- vysokotlaká st íkacípistole s ďržákem
_

Sací vyložník
- ovláďan hyďraulicky (otočn , zďvížn , teleskopick
_ sací hadice DN 200
- otočnéuložení180 ' na obě strany

Požadavky na stanoviště obsluhy

P

);

L

íméovláďání v nerezové uzavíratelné sk íni.

Řízení motoru:

_
_

regulace počtu otáček (+/-)
mě ení počtu otáček

Podtlakové čerpaďlo

- zapnout/vypnout
Čty..'tn ventil

.

ťi*;ť*:;;';""1l'n"
Vysokotlaké čerpadlo
- zapnout/vypnout
- yysokotlak z manometr
Kulov ventil

-

v
-\

DI\T 25

zapnout/vypnout

Kulov ventil

DI\T 13

zapnout/vypnout

Í

Uzav ení

-

otev[ítlzavŤít(hyďraulick' ručníventil)
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Víko cisterny
otevÍítlzavrít (hydraulickj' ručníventil)

Sklápění cisterny

_

otevÍítlzavÍít(hydraulicky ručníventil)
LJkazatel tlaku čerp adla
Počítaďlo provo zních hodin podtlakového čerpaďIa
Počítaďlo provo zních hoďin vysokotlakého čerpaďIa
I.{ouzové

vypnutí

Raďiové dálkové ovláďání

Řízenímotoru

-

plyn

+/

plyn

-

Vysokotlaké čerpaďlo
zapnout/vypnout

Cty cestny ventil
,rsání,",,tlak, ",,v zďuch"

Šoupěsacího ramene

_

otevtítlzav[ít

Hlavní joysticky
joystick - vysokotlak naviják rameno
joystick - rameno
Nouzové vypnutí

Povinná v 'bava a p íslušenství.Pracoiní světlomet; zaÍízenípro mytí

rukou (součástí nabíďky bude popis); koš na odpad; uzamykatelné nerezov
sk íně na ná adí a trysky (součástínabíďky buďe popis); možnost uložení
savic (součástí nabídky bude popis); vystražnémajáčky na nástavbu;
je ábek pro Zvedání kanalizačníchpokIop'ri. Lakování nástavby: barva RAL
dle volby zaďavatele. Rolna (kladka) na tlakovou hadici. Trysky na haďici
DI{ 32 pro recyklovanou vodu v min. rozsahu typri: Skip Jack, Bomba,
Granát, rotačnítryska, prritazová tryska. Trysky na hadici DN 13
s vložkami pro recyklovanou vodu v min. rozsahu typri: klasická tryska,
prri'razová tryska.
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né zakázky

K d p eďmětu

ve ejné zakázky ďle číselníkuCommon Procurement
Vocabulary (CP\) je:
Stroje pro čištěnívnit ních povrch potrubí

4.

42997200-3

PÍedpokládaná hodnota ve ejné zakáLzky
P

eďpokláďaná hoďnota zakázky činí9.800.000,_

L

Kčbez DPH

P edpokláďaná

hoďnota ve ejné zakázky byla stanovena v souladu s $ 16
zákona č. 13412016 Sb., o zaďávání ve ejn ch zakázek (ZZVZ), jako
p eďpokláďaná vzše peněžitého závazku zaďavatele vriči ďodavateli,
vypl rvajícíz plnění ve ejné zakázky.

Cena buďe zahrnovat veškerénáklady nezbytné k áďnému' rplnému a

kvalitnímu plnění p eďmětu zakázky včetně všech rízíka vlivri

souvisejícíchs plněním p eďmětu zakázky. Nabíďková cena musí rovněž
zahrnovat pojištění,garance, daně, cla, poplatky, inflačnívlivy a jakékoli
ďalší v'ďaje nutné pro realizací zakázky.
I'{abíďková cena buďe uveďena v českych korunách v členěnícena bez DPH,
cenou
maximáIní, nabíďková cena nesmí v'ši p eďpokládané hoďnoty p ekročit.

DPH a včetně DPH. P eďpokládaná cena zakázky bez DPH je
5.

\'

Doba a místo plnění ve ejné zakázky
"\:.::.

5.1

Místo plnění ve ejné zakázky

Místem plnění zakázky je areáI zaďavatele, Smahova 7438lIL5a, Slatina,
627 00 Brno; k. . 612286 Slatina

5.2

PÍedpokládaná doba plnění

Termín ďoďání zakázky je nejpozději

ďo

25. I0.20L7.
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Kvalifikace dodavatel

Kvalifikaci prok áže uchazeč, ktery splní následujícízprisobilost:
záklaďní zprisobilost podle s 74 zákona č. L34I2OI6 Sb., o zaďáváni
ve ejnych zakázek
profesní zprisobilost poďIe s 77 odst. 1 zákona č. I34l20L6 Sb., o
zaďáv ání ve ej n'ch zakázek
Kvalifikace musí byt uchazečem prokázána v souladu se zákonem č. L34l20L6
Sb., o zaďávání ve ejn ch zakázek, á V rozsahu ďle zadávacích podmínek.
Dodavatel p edktáďá kopie ďokladri prokazujících splnění kvalifikace. P ed
uzav ením smlouvy si zaďavatel vyhrazuje právo vyžáďat si od vybraného
doďavatele p eďložení originálri nebo ově enych kopií dokladri o kvalifikaci,
pokud již nebyly ,' zaďávacím Íízeníp eďloženy.
Doklaďy prokazující základní zprisobilost podle s 7 4 ZZYZ a profesní

zprisobilost poďle s 77 oďst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
zprisobilosti nejpozďěji v době 3 měsícri p ede dnem zďnájení zaďávacího
Iízení.

V p ípadě, že byla kvalifikace získána v zahtaničí,prokazuje se doklaďy
vydanymi poďle právního ádu země, ve kter byla získána' a to v rozsahu
požadovaném v této zaďávací ďokumentaci.
Pokud dodavatel není schopen p edložítdoklad poďle právního ádu České
republiky, mriže p eďložit obdobny doklad podle právního ádu státu, Ve
kterém se tento ďoklaď vyďává; tento doklaď Se p edkládá s p ekladem do
českéhojazyka.

*Y

Doklaď ve slovenském jazyce Se p eďkládá bez p ekladu. Pokuď Se poďle
p íslušnéhoprávního ádu poŽadov arr, doklad nevydává, mri že byt nahrazen
čestn m prohlášením.

6.L Základní zprisobilost
Zp sobílrm není ďoďavatel, ktery:
a) byl v zemi svého sídla v posleďních 5 letech p eď zďnÍ1ením
zaďávacího tízenípravomocně odsouzen pro trestny čin uvedeny
v p íIoze č. 3 ZZYZ nebo obďobny trestny čin poďle právního ádu
země síďla ďodavatele; k zahlazenym odsouzením se nep ihlíží(dle S
74 odst. 1 písm. a) ZZYZ);

11
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Pozn.: Je-li doďavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku
spl ovat tato právnická osoba a zátoveí kažďy člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu ďoďavatele právnická
osoba, musí tuto podmínku spl ovat (1) tato právnická osoba, (ii)
kažď člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu ďoďavatele
(ďle s 7 4 oďst. 2 ZZVZ). Účastní-ti Se zaďávacího Íízenípobočka
závoďu, musí tuto poďmínku spl ovat všechny osoby uveďen v $ 74

oďst. 3 ZZYZ.

b) má v Českérepublice nebo v zemi svého síďla v eviďenci daní
zachycen splatn da ov ' neďoplatek (dte s 74 oďst. 1 písm. b) ZZYZ);
'
c) má v Českérepublice nebo v zemísv ho sídla splatny nedoplatek na
pojistn m nebo na penále na ve ejné m zďtavotním pojištění (dle s 74
oďst. 1 písm. c) ZZYZ);

ď) má v Českérepublice nebo v zemísvého sídla splatny nedoplatek na
pojistném nebo na penáIe na sociálním zabezpečení a p íspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (dle S 74 odst. 1 písm . ď) ZZYZ);

e) je v likviďaci, proti němuž bylo vydáno rozhoďnutí o ťrpadku, vriči
němuž byla naÍízena nucená správa podle jin ho právního p eďpisu
nebo v obdobné situaci podle právního ádu země síďla doďavatele
(dle s 74 oďst. 1 písm. e) ZZYZ);

Zprisob prokázání splnění základní zprisobiIosti. Doďavatel prokazuje
splnění podmínek základní zprisobilosti ve vztahu k Českérepublice
p edložením
a) v 'pisu z evidence Rejst íku trestri ve vztahu k $ 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ,

k s 7 4 oďst. 1
písm. b) ZZYZ,
c) písemného čestnéhoprohlášení ve vztahu ke spot ební ďani ve
:
vztahu k S 74 odst. Ib) ZZVZ,
d) písemného čestn ho prohlášení ve vztahu k s 7 4 odst. 1 písm. c)
ZZVZ,
e) potvtzení p íslušnokresní správy sociálního zabezpečeníve vztahu
k s 74 oďst. 1 písm. ď) ZZYZ,
0 v rpisu z obchoďního rejst íku, nebo p edloženímpísemn ho čestného
prohlášení v p ípaďě, že není v obchodním rejst íku zapsán, Ve
vztahu k s 74 oďst. 1písm. e) ZZYZ.
b) potvrzení p íslušnéhofinančníhori aďu ve vztahu

\2
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Profesní zprisobilost

Dodavatel prokazuje profesní zprisobilost ve vztahu k České republice
p edloŽením vypisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence,
pokuď ji" právní p eďpis zápís ďo takové evidence vyžaduje (dle S 77
odst. I ZZVZ).
Doďavatel uvedené ďoklady nemusí p eďložit, pokuď právní p eďpisy
v zemi jeho síďIa obdobnou profesní zprisobilost nevyžaďují.

7.

obchodní a platební podmínky
7.1

obchodní podmínky pro poskytnutí dodávky

Zaďavate|

jako součást zaďávací dokumentace p edkládá

obchodní
poďmínky. obchoďní podmínky jsou Vypracovány ve struktu e závazného
návrhu smlouvy. Doďavatel tent o závazn návrh smlouvy pouze doplní o
ridaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména iďentifikační ridaje
doďavatele, cenové rídaje, pop ípadě jiné ridaje, kter zaďavatel v t to
zaďávací dokumentaci nebo závazném návrhu smIouvy požaduje). Takto
doplněné obchodní poďmínky p edloŽí uchazeč jako svrij návrh smlouvy
včetně podpisu osoby / osob oprávněné loprávněnych jednat jm nem čt za
uchazeče, čírr'žuchazeč bez vyhrad akceptuje obchodní poďmínky dle
zaďávací dokumentace a p eďkláďá návrh smlouvy ve smyslu ustanovení
s 2079 a násl. občanskéhozákoníku.

P ílohou návrhu smlouvy musíbÝt p esná

-

a jasná specifikace nabízenébo
zaÍízení(včetně typového označenízaÍízenía v rtobce zaÍízení),která musí
v plném rozsahu odpovídat požaďavkrim, uveďenym pro zaIízenív čl. 3.1
zaďávací dokumentace.

7

.2 Záv azlrost

obchodních podmínek

obchoďní poďmínky vymezují buďoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka
uchazeče musí respektovat tyto obchoďní podmínky a v žáďn části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo V rozporu S obchoďními poďmínkami a
které by znev'hoď ovalo zaďavatele.
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podmínky,
zvláštní technické
Technické
podmínky a požadavky na varianty nabídek
8.1

Stanovení technickych podmínek

Technické poďmínky s ohleďem na p edmět ve ejn zakázky zaďavatel
nestanoví, p eďmět ve ejné zakázky je ďefinován vyčerpávajícímzprisobem
v části 3 t to zaďávací dokumentace.

8.2

Stanoveni zv|áštních technickych podmínek

Zvláštnítechnické podmínky s ohleďem na p edmět ve ejné zakázky

b"

zaďavatel nestanoví.

8.3 StanÓveni

požadavk na varianty nabídek

Zaďavatel nep ijímá variantní nabídky a nabídky obsahujícíplnění nad
rámec požaďovan ho v zaďávací dokumentaci (nabíďka je následně
nehoďnotitelná).

8.4

Rozdělení ve ejné zakázky na části

Ve ejná zakázka není ďělena na části.

9.

Požadavky na zp sob zpracování nabídkovéceny
9.1

Nabídková cena

"':\

Dodavate1 je povinen stanovit nabíďkovou cenu absolutní částkou
v česk'ch korunách v čIeněníbez DPH, částka DPH, s DPH, která bude
uveďena v návrhu smlouvy.
Nabídková cena musí b rt stanovena jako nejv še p ípustná, kterou není
možnép ekročit nebo změnit, pokud to v slovně neupravuje tato zaďávaci
ďokumentace.

I4
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/
Ir{abídková cena musí obsahovat veškerénáklady ďoďavateIe nutn
k realizaci p ed'mětu ve ejné zakázky vymezen ho v t to zaďávací
dokumentaci včetně všech rízíka vlivri souvisejícíchs plněním p edmětu
zakázky. Nabíďková cena musí rovněž zahrnovat pojištění,garance, daně,

cla, poplatky, inflačnívlivy a jakékoli dalšívj'daje nutn pro realizaci
zakázky.
Nabídková cena mriže byt změněna pouze z drivodu změny zákona
č.23512004 Sb., o ďani z p iďané hoďnoty, Ve znénípozďějších p edpisri;
v takovém p ípaďě buďe cena včetně DPH částečněči riplně sníženači
zv šena p esně podle ríčinnostip íslušnézměny zákona č.23512004 Sb., o
ďani z p ídanéhodnoty, ve znění pozdějších p edpisri.

Pokyny pro zptacováni a členěnínabídky

10.

Dod'avatel mriže podat pouze jednu nabídku. Doďavatel, ktery poďal nabídku
v zaďávacím Íízení,nesmí byt současně subďodavatelem, jehož
prost ednictvím ji"y ďoďavatel v tomtéžzaďávacím Lízeníprokazuje
kvalifikaci. Pokuď ďoďavatel podá více nabíďek samostatně nebo společně
s dalšímidoďavateli, nebo je subdodavatelem, 1ehož prost ednictvím jinv
dodavatel v tomtéžzaďávacím Íízeníprokazuje kvalifikaci, zaďavatel všechny
nabídky podané takovym ďodavatelem vy adí. Doďavatele, jehož nabídka byla
vy azen a, zaďavatel bezodkladně vyloučíz ričasti v zaďávacím ízení.

Nabídka:

.v

Jazyce; jed'no vyhotovení bude p edloženo a označeno jako ,,originál,"
druhé bude p edloženo a označeno jako,,kopie," origináI i kopie budou
ďány do jeďné obáIky; p edmětem hodnocení je originál nabíďky;

zakázky "Dodávka tlakosacího zaŤízeníjako mobilního technologického
celku," na které musí byt uveden název a adresa ďoďavatele a nápis
,,I{EoTVÍRAT";
v omyl;
oprávněnou jednat za uchazeče;

na CD/DVD nosiči;
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Zaďav atel požaduje, aby ďoďavatelé

Evropsk fond pro regionální

opera

rozvoj

ní program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

:

byly ďostatečně zabezpečeny p ed jejich vyjmutím z nabídky;
adou.

Zaďavatel ďoporučuje ďoďavatelrim, aby Zpracovalí nabíďku v následujícím

členění:

}
}
}
}
}

krycí list nabíďky
obsah nabíďky;
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;

návrh Kupní smlouvy;
ostatní doklaďy vztahujícíse k p edmětu plnění ve ejné zakázky

11. Poskytování dodatečnych informací

k zadávací dokumentaci' prohlídka místa plnění
11.1 Dodatečnéinformace

Dodavatelé mohou požadovat ďodatečn informace k zaďávacím
poďmínkám. Žáďost o ďoďatečné informace musí b t ďoručena zmocněnci
zaďavatele nejpozďěji 4 pracovní dny p ed uplynutím lhrity pro podání
nabíďek. I{a zákIaďě žáďosti o doďatečnéinformace k zaďávacím

poďmínkám odešle zmocněná osoba doďavatelrim ďodatečné informace
k zaďávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních ďnri od doručení
Žádosti.

Žáďost o doďatečné informace zašle uchazeč na e-mail zmocněné osoby
nebo poštou na aďresu Zmocněné osoby. TJchazeč v žáďosti uvede p esnou

specifikaci požadované informace, název firmy, IČ, kontaktní osobu,

poštovníaďresu, kďe mábŠrt zaslána doďatečná informace.

Dodatečnéinformace' včetně p esnéh o znění Žádosti , zaďavatel zve ejní na
profilu zaďavatele a zátove je zašle všem dodavatelrim, kte í požáďali o
poskytnutí zaďávací dokumentace nebo kterym byla zaďávací ďokumentace
poskytnuta.

Zaďavatel mriže poskytnout doďavatelrim dodatečnéinformace

k zaďávacím poďmínkám ibez p

edcho

zí žáďosti.
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Prohlídka místa plnění

Prohlíďka místa
bezp edmětná.

plnění je

s

ohleďem na p edmět ve ejné zakázky

12. Lhtita a místo pro podání nabídeko otevíráni
obálek

Lz.I Zptisob a místo podání nabídek
Nabídku \ze podat:
osobně ďle p e ďchozí telefonick domluvy V pracovních dnech Po_Pá
v ďobě od 10:00-17:00 hodin (poslední den do 12:00 hoďin) do síďla
zmocněnce zaďavatele; kontaktní osoba pro poďání nabídky Ing.
Dana Benešová, tel.: +420 602784459;

zaslat na adresu zmocněnce tak, aby byla ďoručena do skončení
lhrity pro podání nabídek;
nabídky není možnépodávat elektronickymi prost eďky, ale pouze
písemně, v

listinn

podobě.

Nabídku, která bude podána po uplynutí thrity pro podání nabídek, komise
neotev e. Zaďavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o
tom, že nabídka byla poďána po uplynutí lhrity pro podání nabídek.

t2.2

Lh

ta pro podání nabídky

Ittrabíďku doručte nejpozďějt ďo 18.

t2.3 Dalšípodmínky k

5.2o!7 do t2:00 hod.

p edloženínabídky

I'Iabídka musí b t podána v áďně uzav ené obálce, označenénápisem
,,Doďávka tlakosacího zaÍízeníjako mobilního technologického celku,"
NABÍDKA lÝEotvÍnAr; obálka musí byt viďitelně označena jm nem a
kontaktní adresou uchazeče.
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otevíráníobálek

otevíráníobálek S nabídkami proběhne dne 18. 5. 2OI7
v zasedací místnosti Zmocněné osoby Metod Konzult
Jakubsk náměstí I2715,602 00 Brno, 5. patro.

v

12:00 hodin

IPM, s. r.

o.,

otevírání obálek je p ístupn írčastníkrj'm,kte í poďali nabíďku ve lhlitě
pro poďání nabídek. Účast na otevírání obálek potvrdí ričastnícisv'm
podpisem na listině p ítomn
'ch uch azeč:iu.
13.

Kritéria a zptisob hodnocení nabídek
3

13.1

Kritéria hodnocení

Záklaďním hoďnotícím krit riem je nejnižšínabídková cena v Kč bez DPH.
Uchazeč doplní nabíďkovou cenu v požaďovaném členěnív návrhu Kupní
smlouvy a Krycího listu nabíďky.

L3.2 Zprisob hodnocení nabídek
Hod'nocení nabíďek bude proveďeno tak, že zaďavatel se aďí nabíďky poďle

jejich nabíďkové ceny' a to oď nejlevnější po nejďražšínabídku. Jako
nejvyhoďnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižšínabídkovou
cenou v Kč bez DPH.

L4. ostatní podmínky
2e zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve ve ejn správě
vybran ' ďodavatel osobou po;'rinnou spoluprisobit p i v
'konu
finančníkontroly;

dle

je

$

zaďavatel zrušív'běrov Ťizení,pokud nebyly ve stanovené lhritě
podány žáďné nabídky; nebyly ve stanovené lh tě poďány žáďné
nabíďky spl ujícípožadavky zaďavatele na p edmět plnění zakázky,
resp. byli z ričasti ve vrběrovém Ťízenívyloučeni všichni ričastníci;
pokuď byly zjištěny vážnénesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo
zaďávací ďokumentaci;
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