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OZNÁMENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výběrové řízení na dodávky s názvem:

„Automatické nanášení tavného lepidla“
1. Identifikace zadavatele, odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ: / DIČ:
Oprávněná osoba jednat jménem zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

FORLIT, a.s.
Tovární 18, 696 01 Rohatec
25112058 / CZ25112058
Ing. Martin Juraščík, PhD., předseda představenstva
Mgr. Eva Klemová
+420 603 794 689
zakazky@forlit.cz

2. Popis předmětu zakázky
Předmětem plnění je dodávka následující technologie: 1 kusu Automatického nanášeče tavného
lepidla – technologie, která zajistí strojní aplikaci lepidla na papírové voštinové panely za účelem
slepení více dílů, které tvoří výrobek. Může jít o lepení dvou papírových panelů nebo kombinované
lepení papírových voštin s fólií, textilií apod.
Strojní aplikace lepidla zaručí přesné dávkování množství lepidla, čímž dojde k zlepšení hospodárnosti
výroby, eliminuje se množství zmetků a omezí ruční nanášení lepidla, které je fyzicky náročné.
Součástí plnění je též dodání do místa plnění vč. vykládky, přesunu na místo instalace, instalace a
uvedení zařízení do provozu, dále pojištění dodávky proti všem relevantním rizikům do doby převzetí
zařízení kupujícím a proškolení obsluhy kupujícího prodávajícím v místě plnění.
Dále je součástí plnění rovněž likvidace obalů, provedení veškerých dalších činností podmiňujících
uvedení zařízení do provozu a předvedení jeho řádné funkčnosti, a dále:
• provedení dalších služeb souvisejících s instalací, nastavením apod.
• poskytnutí záručního servisu na dodané zařízení po dobu záruční doby
• návod na použití v českém jazyce
• kalibrace zařízení.
Předpokládaná hodnota zakázky je celkem 4 341 000,- Kč bez DPH.
Bližší specifikace předmětu zakázky je specifikovaná v článku č. 4 Oznámení a Zadávací
dokumentace či návrhu kupní smlouvy.
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Popis zpracovávaného materiálu:
Jedná se o papírovou voštinu s následujícími parametry:
• materiál voštiny Kraftliner nebo Testliner papír
• Testliner hustota 125 – 200 g/m2; Kraftliner hustota 200 – 300 g/m2
• tloušťka zpracovávaného panelu od 9 mm do 100 mm
• minimální rozměr zpracovávaných panelů 20x90x9 mm
• maximální rozměr zpracovávaných panelů 1350x1200x100 mm
• maximální hmotnost jednoho panelu do 10 kg
Popis vstupní palety:
• standardní EUR palety a A-typ papírové palety
• minimální rozměr 1190x750x60 mm
• maximální rozměr 1280x960x150 mm
• maximální výška nastohované palety 2000 mm (i s výškou palety)
• vstupní polotovary jsou na paletě nastohovány na sobě ve vrstvách
Popis výstupní palety:
• standardní EUR palety a A-typ papírové palety
• minimální rozměr 1190x750x60 mm
• maximální rozměr 1280x960x150 mm
• palety naváženy i vyváženy ručně operátorem
• maximální výška nastohované palety 2000 mm (i s výškou palety)
• produkty nastohovány na sobě ve vrstvách, tak aby co nejvíce vyplnili ložní plochu palety
Popis lepidla:
• tavné lepidlo (EVA, PUR, ..)
• průtok lepidla 4kg/hod nebo 20m/min.
• Aplikace nanášení lepidla na materiál pomocí dýz – housenkou
Popis místa instalace:
• prostor pro technologii 6 x 6 m
• výška stropu 5 m

3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídka bude předložena na adresu zadavatele: FORLIT, a.s. Tovární 18, 969 01 Rohatec, Česká
republika, a to do 20. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Zadávací dokumentace

4. Přesný a podrobný popis předmětu zakázky
Předmětem plnění je dodávka 1 ks kusu Automatického nanášeče tavného lepidla s následujícími

minimálními požadovanými parametry:
•

Rozměr pracovní desky minimálně 1300x1200mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanášení lepidla pomoci dýz - housenkou
Rychlost dávkování lepidla min. 20m/min. nebo 4kg/hod.
Schopnost manipulace s minimálním rozměrem produktu 20x90x9 mm
Schopnost manipulace s maximálním rozměrem produktu 1350x1200x100 mm
Maximální výrobní takt (pro výše uvedené aplikované množství) je 20 vteřin
Automatické měření výšky materiálu, na který je lepidlo nanášeno
Programovatelné místo a množství nánosu podle zvoleného typu produktu
Minimálně 30 editovatelných receptůr
Intuitivní ovládací panel
Posun materiálu na pásovém dopravníku
Možnost nanášet tavné lepidla (EVA, PUR…)
Tavící zařízení odpovídajících parametrů musí být součástí nabídky
Bezpečnostní prvky (snímače, oplocení apod.)

Dodavatel vyspecifikuje nabízené zařízení dle přílohy č. III Oznámení a zadávací dokumentace. Z této
specifikace musí být jednoznačně patrno, že nabízené zařízení jednotlivé požadované parametry splňuje.
Tato příloha následně bude tvořit přílohu č. I kupní smlouvy.
Dále dodavatel předloží vlastní popis nabízeného plnění, případně produktový list či katalogové
informace apod.

5. Kritérium hodnocení a způsob hodnocení kritérií
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění. Pořadí
nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek dodavatelů v Kč bez DPH, a to od nejnižší cenové
nabídky po nejvyšší.

6. Lhůta vázanosti nabídkou a jistota
•

Zadávací lhůta - nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 30 dnů od konečného termínu
stanoveného pro podání nabídek.

•

Jistota - uchazeč poskytne k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím
řízení jistotu ve výši buď 80 000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, nebo 3 322,- EUR1,
slovy tři tisíce tři sta dvacet dva EUR.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Prokázání poskytnutí jistoty:
a) Uchazeč poskytne peněžní jistotu v korunách českých na účet zadavatele číslo 5004011615/5500 a
v eurech na účet zadavatele číslo 5004011607/5500. Oba účty jsou vedený u Raiffeisenbank, a.s.
1

Výše peněžní jistoty v eurech (EUR) byla přepočítána kurzem ČNB platným k 30. 4. 2021 (25,885 Kč/EUR)
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka (cnb.cz)).
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Uchazeč použije své IČ jako VS. Uchazeč současně vloží do nabídky doklad o odeslání částky z účtu
dodavatele. Částka odpovídající požadované výši jistoty, musí být na účet zadavatele složena nejpozději
v den předcházející dni pro podání nabídek. Uchazeč připojí k nabídce údaje o bankovním spojení pro
účely vrácení peněžní jistoty.
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených níže jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených níže jistotu, jde-li o pojištění záruky.
Uchazeč poskytne jistotu ve formě složení peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) nebo ve formě
bankovní záruky příp. ve formě pojištění záruky. Bankovní záruka musí splňovat náležitosti § 2029 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem
prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál listiny vystavené bankou
ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že banka uspokojí
zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty.
Účastník řízení je povinen zajistit, platnost bankovní záruky či pojištění záruky po celou dobu zadávací
lhůty. Bude-li poskytnuta jistota formou pojištění záruky, musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má nárok na pojistné plnění, je zadavatel.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co
účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
Právo na plnění z jistoty:
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení z důvodu odmítnutí
uzavřít smlouvu.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků
Předpokladem účasti dodavatelů v tomto zadávacím řízení je prokázání kvalifikace způsobilosti a
schopnosti dodavatele plnit tuto veřejnou zakázku – ve lhůtě pro podání nabídek. Požadavky zadavatele
na prokázání a splnění kvalifikace řádně splní dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost
b) prokáže profesní způsobilost
c) prokáže technickou způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci (dle § 187 občanského zákoníku), nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku
(dle § 136 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů), nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu
(Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle odst. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku dle odst. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Výše uvedenou základní způsobilost splní dodavatel předložením čestného prohlášení, kde prohlásí, že
tuto základní způsobilost splňuje. Dodavatel může využít vzor v příloze č. I b) Oznámení a ZD.
Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje);
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Doklady prokazující profesní způsobilost lze předkládat v prosté kopii.
Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží
a) seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele vč.
kontaktních údajů (adresy, tel. čísla objednatele), přičemž za obdobnou významnou dodávku je
považována dodávka alespoň jednoho nanášeče lepidla v hodnotě min. 2 000 000,- Kč bez DPH.
Dodavatel může využít vzor v příloze č. I c) Oznámení a ZD.

b) vzorky, popisy a fotografie výrobků určených k dodání:
•

zadavatel požaduje doložení alespoň 3 ks barevných fotografií dodávané technologie z různých
úhlů pohledu

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
a) Nabídka bude předložena písemně, v českém případně slovenském jazyce (pokud není uvedeno
jinak), v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou
číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány či sešity). Nabídka nesmí obsahovat
přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
b) Zadavatel si dále dovoluje požádat o CD se scanem finální verze nabídky ve formátu *.pdf a
s návrhem smlouvy ve formátu *.DOC. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.
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c) Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem
NEOTVÍRAT před skončením lhůty pro podání nabídek, na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče.
d) Uchazeči budou strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
• Titulní strana - krycí list nabídky
• Plná moc v případě, že nabídku nepodepisuje statutární orgán zadavatele
• Doklad o poskytnutí jistoty – (sdělení údajů o provedené platbě či originál bankovní záruky či
pojištění záruky)
• Doklady k prokázání splnění kvalifikace
➢ splnění základních kvalifikačních předpokladů
➢ splnění profesních kvalifikačních předpokladů
➢ splnění technické kvalifikace
• Návrh kupní smlouvy (dle vzoru), podepsaný oprávněnou osobou dodavatele vč. přílohy konkrétní specifikace nabízeného zařízení,
• Případné další dokumenty.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude zahrnovat náklady na plnění
celého výběrového řízení, jak je popsána v zadávací dokumentaci včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním této zakázky.
b) Nabídková cena bude uvedena v českých korunách nebo v eurech v členění: nabídková cena bez
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě
podání
nabídky
v eurech
(EUR)
bude
nabídka
přepočítána
kurzem
ČNB
(http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp)
platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky.
c) Zadavatel nepřipouští v průběhu plnění zakázky překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy
dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH.
d) Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy.

10. Obchodní podmínky
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy zpracovaný dle vzoru, který je přílohou zadávací
dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel předepisuje návrh smlouvy jako závazný a neměnný, uchazeči pouze doplní údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž
doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy
v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další
účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Dodavatel jako přílohu obchodních podmínek vyspecifikuje nabízené zařízení dle přílohy č. III
Oznámení a ZD. Z této specifikace musí být jednoznačně patrno, že nabízené zařízení jednotlivé
požadované parametry splňuje.

11. Doba a místo plnění zakázky
a)

Termín dodání předmětu plnění je do max. do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
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b)

Místem plnění obou přístrojů jsou prostory kupujícího (Tovární 18, Rohatec, PSČ 696 01, Česká
republika).

12. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek, prohlídka místa plnění
a) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli – kontaktní osobě zadavatele písemně (nejlépe
elektronicky na adrese: zakazky@forlit.cz) písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez přechozí žádosti.
b) Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení žádosti podle přechozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v přechozí větě.
c) Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení
ve lhůtě dle předchozího bodu, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů,
o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění
vysvětlení 2 pracovní dny.
d) Prohlídka místa plnění - prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter zakázky nekoná, neboť to
pro plnění zakázky není nezbytně nutné.
e) Zadavatel upozorňuje, že nelze v průběhu lhůty pro podání nabídek požadovat osobní schůzky či
telefonická jednání se zadavatelem.

14. Obecné informace k výběrovému řízení
•

•
•

•

•

•
•

Zadavatel zadává veřejnou zakázku dle pravidel OPPIK – „Pravidla pro výběr dodavatelů a postup
dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ (dále příp. jen Pravidla).
(Pravidla
jsou
k
nahlédnutí
na
odkazu:
https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2020/12/pravidla-pro-vyber-dodavatelu-ucinnost-od-10.-12.-2020.pdf)
Zadavatel oznamuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
Jedná o zakázku v předpokládané hodnotě menší než hodnota nadlimitní sektorové dodávky dle
nařízení vlády č. 172/2016Sb. S ohledem na tuto skutečnost se otevírání obálek uskuteční bez
přítomnosti uchazečů (čl. 9 a 29 Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
V případě, že se objeví v ZD či jejích přílohách konkrétní název výrobku, obchodní název atd.,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku, nemůže být současně
poddodavatelem jiného uchazeče, Jeden dodavatel však může být subdodavatelem více uchazečů.
Výzva a Zadávací dokumentace (vč. všech příloh) je volně k dispozici na profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FORLIT.
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•

•
•

•

Uchazeč nese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude
mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje oprávnění provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení až po
hodnocení nabídek.
Zadavatel poskytne informace o výsledku výběrového řízení vč. vyloučení uchazeče uveřejněním
Oznámení o výsledku výběrového řízení / Rozhodnutím o výběru či Rozhodnutím o vyloučení na
profilu zadavatele. Oznámení o výsledku výběrového řízení či Oznámení o vyloučení se považuje
za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s Pravidly.

Přílohy Oznámení a ZD
• Krycí list (Příloha č. Ia)
• Čestné prohlášení – prokázání základní způsobilosti (Příloha č. Ib)
• Vzor prokázání technické kvalifikace (Příloha č. Ic)
• Návrh kupní smlouvy (Příloha č. II)
• Technická specifikace zařízení (Příloha č. III)
• Vzor slepovaných produktů a fotografie vzoru ložení výstupní palety (Příloha č. IV)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
Ing. Martin Juraščík, PhD., předseda představenstva

Ing. Martin
Juraščík, PhD.
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