Dolní Rožínka, 2021-04-30

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

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

Výměna oken RON 9
Stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu
Elektronicky – Tender arena
OVZ/106/21
45421132-8 Instalace oken

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
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. Jaromír Špaček - tel.: 566 593 983, mob.: 605 455 555; e-mail: spacekj@diamo.cz
ve věcech technických:
Ing. Martin Pech – tel.: 566 593 778, mob.: 606 175 243; e-mail: pechm@diamo.cz
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na akci Výměna oken RON 9
pro odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka (kraj Vysočina).
Jedná se o dodávku a montáž 47 kusů oken na na budově RON 9. Jedná se o objekt
umístěný v samostatném zaploceném areálu. Technická specifikace oken je popsána
v přiložené projektové dokumentaci v Příloze č. 1. Několik oken se nachází v ochranném
pásmu VN nadzemního vedení, vypnutí linky bude provedeno v odpoledních či večerních
hodinách.
Před zahájením prací bude pracoviště předáno se zápisem. Po ukončení prací a vyklizení
pracoviště bude dílo protokolárně předáno. Při předání zhotovených prací spolu s
protokolem bude předána další dokumentace (montážní deník atd.).
Záruka:

min. 36 měsíců

Obhlídka místa realizace je možná po telefonické domluvě předem v pracovní dny od 7:00
hod. do 13:00 hod. Kontaktní telefon: 566 593 778.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

00002739
CZ00002739
+420 566 593 111
geam@diamo.cz

Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:

Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl A XVIII, vložka 520
ČSOB, a. s.
č. ú. 8010-0803087103/0300
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Místo plnění:
Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
Místo realizace:
Rozvodna RON 9 se nachází vedle areálu provozu Rožná RI, Souřadnice GPS:
49.4802000N, 16.2245000E (kraj Vysočina)
Doba plnění
Zahájení prací
Ukončení prací:

od 01. 06. 2021 – po dohodě lze i dříve
do 30. 10. 2021

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 technická
specifikace prací, nabídková cena, dodací lhůta, platební podmínky, způsob a místo předání
předmětu plnění.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zálohová faktura se nepřipouští
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.
Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, zařízení staveniště a likvidace
odpadů.
Celková nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná.
Případné další práce a materiály nutné k provedení prací uvedených v soupisu prací uveďte
samostatně „tzv. pod čarou“.
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. 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 13. 05. 2021 do 10:00 hod.
Odkaz zakázky na profilu zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/419343
Případné dotazy zasílejte pomocí elektronického nástroje Tender arena.
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Do elektronického nástroje vložte:
a) nabídkovou cenu - za celou zakázku
b) soupis prací - Příloha č. 2 – této zadávací dokumentace – doplněná o jednotkové
ceny,
c) nabídku zpracovanou dle uvedených podmínek a požadavků formou souboru (*.pdf),
nabídka musí být zpracována v českém jazyce,
d) čestné prohlášení o bezdlužnosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle Přílohy č. 3.,
e) harmonogram prací.
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),
popřípadě využijte e-mail: support@tendersystems.cz nebo on-line HELPDESK:
http://helpdesk.egordion.cz.
Hodnocení nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je
nejnižší celková nabídková cena za 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
Ing. Martin Pech – specialista – vedoucí oddělení strojů a energetiky
Příloha:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Soupis prací
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
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