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

Dolní Rožínka,2021-03-26

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

Flokulant - Praestol
Dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Elektronicky – Tender arena
OVZ/60/21
24958200-6
Flokulační činidla

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:
Miloslav Gloser - tel.: 566 593 880; mobil: 606 053 969; e-mail: gloser@diamo.cz
ve věcech technických:
Ing. Ladislav Holeček - tel.: 566 593 801; mobil: 602 458 097; e-mail: holecek@diamo.cz
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka flokulantu - Praestolu v počtu 2 dodávek na pracoviště
odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka: ČDV Oslavany a ČDV Licoměřice.
Specifikace předmětu plnění:
1) PRAESTOL 2530 pro ČDV Oslavany
● Celkové množství:
2 000 kg
● Balení:
pytle/sacks á-25 kg (paletizované)
2) PRAESTOL 2510 pro ČDV Licoměřice
● Celkové množství:
500 kg
● Balení:
pytle/sacks á-25 kg (paletizované)
Místo plnění:
Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP.
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Místo dodání
ČDV Oslavany:
Adresa: ČDV Oslavany; U stadionu 1040; 664 12 Oslavany; tel.: 725 869 545
Souřadnice: 49.1257333N, 16.3382678E
ČDV Licoměřice:
Adresa: ČDV Licoměřice; Licoměřice č. 55; 538 43 Třemošnice; tel.: 725 869 543
Souřadnice: 49.9149250N, 15.5514244E
Doba plnění:
Termín dodání: nejpozději do 28. 05. 2021 s možností dřívějšího plnění.

Specifikace při dodání:
Požaduje se dodání v pracovní dny od 7:00 do 13.00. K materiálu musí být doloženy: atest jakosti
výrobku, dodací list kde je popsán název, počet i cena a bezpečnostní list,
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 výběrového řízení
stanovené v této zadávací dokumentaci.
V nabídce musí být uvedena
 nabídková cena za celkové dodané zboží v Kč bez DPH včetně veškerých nákladů spojených
s realizací veřejné zakázky (doprava atd.) na ČDV Oslavany a Licoměřice,
 platební podmínky.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zálohová faktura se nepřipouští.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky (doprava
atd.) na ČDV Oslavany a Licoměřice. Nabídková cena je konečná a neměnná.
Zálohová faktura se nepřipouští.
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
12. 04. 2021 do 10:00 hod.
Odkaz zakázky na profilu zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/413391
Případné dotazy zasílejte pomocí elektronického nástroje Tender arena.
Do elektronického nástroje vložte:
a) nabídkovou cenu za celkové dodané zboží v Kč bez DPH včetně veškerých nákladů
spojených s realizací veřejné zakázky (doprava atd.) na ČDV Oslavany a Licoměřice,
b) nabídku zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků formou souboru (*.pdf),
nabídka musí být zpracována v českém jazyce,
c) návrh kupní smlouvy (viz Příloha 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).
e) atest o jakosti výrobku, bezpečnostní list
Nabídky zaslané jinak než přes elektronický systém Tender arena nebudou přijaty do
výběrového řízení.
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:
Základním hodnotícím kriteriem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je
nejnižší nabídková cena – pro celou zakázku.
Pokud účastník nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z výběrového řízení. Účastníci
budou o výsledku výběrového řízení informováni přes elektronický systém Tender arena.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu.
Vypracovali: Ing. Iveta Burešová – specialista – veřejné zakázky
Miloslav Gloser – referent V – vedoucí střediska zásobování
Ing. Ladislav Holeček – technický pracovník VI

Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti
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