DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka,2021-02-05

Zadávací dokumentace
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Způsob zadání:
Číslo veřejné zakázky:
CPV:
NUTS kód:

Přezouvání a opravy pneumatik
Služby
Veřejná zakázka malého rozsahu
Tender aréna
OVZ/24/21
50116500-6
Opravy pneumatik, včetně instalace a montáže a
vyvažování
CZ0311535281 Mydlovary

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený Mgr. Františkem Tomanem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
Pověřeni k jednání:
administrátor veřejné zakázky:
Ing. Iveta Burešová - tel.: 566 593 877; e-mail: buresova@diamo.cz
ve věcech obchodních:
Ing. Pavel Sýkora – tel.: 566 593 863; mobil: 602 685 912, e-mail: sykora@diamo.cz
ve věcech technických:
Libor Zedník – tel.: 566 593 820; mobil: 722 964 346; e-mail: zednik@diamo.cz
Předmět plnění:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Předmětem veřejné zakázky je provedení přezouvání (demontáž a montáž) nákladních
bezdušových a dušových pneumatik, opravy defektů a průrazů těchto duší a pneumatik.
Dále požadujeme:
 operativní provedení služby dle potřeb o. z. GEAM do 24 hod.
Technická specifikace:
Část 1 - požadované servisní úkony pro nákladní bezdušové pneumatiky:
 demontáž a montáž pneumatiky, včetně vyvážení,
 oprava defektu (jednoho průpichu) pneumatiky, včetně vyvážení,
 oprava defektu (jednoho průrazu) pneumatiky zavařením v peci, včetně vyvážení.
Mohou být provedeny i jiné nutné servisní úkony než výše uvedené.
Finanční plnění 150 000 Kč bez DPH za rok. Zadavatel si vyhrazuje nedočerpat finanční limit.
Část 2 - požadované servisní úkony pro nákladní dušové pneumatiky:
 demontáž a montáž pneumatiky, včetně vyvážení,
 oprava defektu (jednoho průpichu) duše, včetně vyvážení
Mohou být provedeny i jiné nutné servisní úkony než výše uvedené.
Finanční plnění 150 000 Kč bez DPH za rok. Zadavatel si vyhrazuje nedočerpat finanční limit.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky – tzn., že dodavatel
může podat nabídku na všechny dvě části veřejné zakázky i jen na kteroukoliv část veřejné
zakázky.
Místo plnění:
Provozovna vybraného dodavatele.
Dopravu do servisu si zajišťuje na své náklady zadavatel
 vozidla pracují na odkalištích v lokalitě Mydlovary, Jihočeský kraj, GPS souřadnice 49.0976000N,
14.3404000E.

Doba plnění:
od 01. 03. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu.
Smluvní podmínky:
Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv:
 účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č.
340/2015 Sb. o registru smluv,
 účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o
registraci smluv provede DIAMO s. p.,
 smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této
smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení
stanovené v této zadávací dokumentaci.
V nabídce musí být uvedena
 nabídková cena uvedená v Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 na základě jednotlivých požadovaných
servisních úkonů v pracovních dnech - pro každou část samostatně,
 nájezdová vzdálenost v kilometrech:
provozovna dodavatele – lokalita Mydlovary, Jihočeský kraj, GPS souřadnice 49.0976000N,
14.3404000E,
 platební podmínky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zálohová faktura se nepřipouští.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
 nabídková cena uvedená v Kč bez DPH dle Přílohy č. 1,
 nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na jednotlivé pořadované servisní úkony
v pracovních dnech.
Ceny úkonů o víkendu a případně dalších úkony budou uvedeny samostatně v nabídce a nesmí být
započítány do průměrné nabídkové ceny za jednotlivé požadované servisní úkony!
Změna jednotkových cen se v průběhu doby plnění nepředpokládá, bude fakturováno skutečně
provedení množství servisní služby nebo opravy, maximálně však do výše finančního limitu.
Náležitosti podání nabídky:
Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji
Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá
max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
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Důležité je u registrovaných dodavatelů v Kontaktních údajích mít aktuálně platný údaj Email,
aby mohla probíhat elektronická komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem.
Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena nejpozději do
16. 02. 2021 do 10:00 hod.
Odkaz zakázky na profilu zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/403980
Případné dotazy zasílejte pomocí elektronického nástroje Tender arena.
Do elektronického nástroje vložte:
a) nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 na základě jednotlivých
požadovaných servisních úkonů v pracovních dnech – pro každou část samostatně,
b) nabídku zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků včetně nájezdové vzdálenosti
v kilometrech formou souboru (*.pdf), nabídka musí být zpracována v českém jazyce,
c) doplněnou Přílohu č. 1
d) čestné prohlášení o bezdlužnosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (viz Příloha č. 2)
Nabídky zaslané jinak než přes elektronický systém Tender arena nebudou přijaty k
hodnocení.
V případě problémů s vložením potřebných dokumentů do systému Tender arena kontaktujte
telefonní infolinku systému Tender arena: +420 226 258 888 (pracovní dny 8:00 – 17:00).
Hodnocení nabídky:
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
vzdálenosti v kilometrech od místa servisu dodavatele do místa plnění dle níže uvedeného
postupu pro každou část samostatně:
1) Dílčí hodnocení podle jednotlivých kritérií:
nabídková cena
počet bodů získaných v rámci kritéria = váha 60 (%) *
(hodnota nejlepší nabídky/ hodnota nabídky)
nájezdová vzdálenost v kilometrech
počet bodů získaných v rámci kritéria = váha 40 (%) *
(hodnota nejlepší nabídky/hodnota nabídky)
2) Konečné celkové hodnocení nabídky = prostý součet zisku všech bodů za jednotlivá kritéria.
Pokud účastník ZŘ nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena ze zadávacího řízení.
Účastníci ZŘ budou o výsledku ZŘ informováni přes elektronický systém Tender arena.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu.
Vypracovali: Ing. Iveta Burešová – specialista – veřejné zakázky
Ing. Pavel Sýkora – tech. prac. III – podpůrné procesy, dokumentace
David Koláček – vedoucí střediska dopravy

Příloha č. 1 – Ceník požadovaných servisních úkonů
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o bezdlužnosti
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