Zadávací dokumentace
Vážení,
Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o vyhlášení výběrového řízení:
VW EVO2 – automatizovaná licí pracoviště 1-3

1) Identifikace zadavatele:
KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s., Důlní 362, 400 04 Trmice
IČ:
46708952, zapsaná u KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 289
Zastoupená:
Martin Scholz, předseda představenstva
Irena Fišerová, místopředsedkyně představenstva
Kontaktní osoby:
Ve věcech technických: Ing. Jan Reinhardt
projektový manager senior, +420 475 303 765; jan.reinhardt@cz.rheinmetall.com
Ve věcech obchodních: Ing. Jiří Veiner
vedoucí odboru Nákup, +420 475 303 330; jiri.veiner@cz.rheinmetall.com
Profil Zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ks-kolbenschmidt-czech-republic-a-s
Společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. (KSCZ) je součástí koncernu Rheinmetall AG, skupiny
Rheinmetall Automotive a divize Hardparts, zabývajicí se výrobou pístů do zážehových, vznětových a
kompresorových motorů. Mezi největší odběratele společnosti KSCZ patří přední výrobci automobilů jako VW,
Audi, Daimler, Jaguar či Reanult-Nissan. V roce 2020 společnost prodala více než 7,5 milionů pístů a dosáhla
tržeb v celkové částce převyšující 2,54 miliardy CZK.
Pro realizaci nového projektu, který umožní výrobu nového typu pístu pro nízkoemisní zážehový motor,
vyhlašujeme výběrové řízení a vyzýváme Vás k předložení nabídky na dodávku automatizovaného licího
pracoviště 1-3, blíže definováno v odstavci 2).

2) Předmět výběrového řízení
Automatizovaná licí pracoviště 1-3
Poptáváme 3 plně automatizovaná licí pracoviště pro gravitační lití hliníkových pístů nové generace pro
nízkoemisní zážehové motory včetně automatizovaného alfinačního procesu a zakládání solných jader.
Přesná technická specifikace je uvedena v souboru
VW EVO2_01_Licí buňky 1-3_tech.spec.pdf

Předmětem dodávky musí být výhradně nová zařízení.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách (přesné technické specifikace apod.) uvedeny
konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i
jiná technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.
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3) Předpokládaná hodnota zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky:
83 000 000 CZK
4) Místo plnění zakázky
Důlní 362/2, 400 04 Trmice, Česká republika

5) Dodací podmínky
FCA závod dodavatele
Incoterms 2020

6) Termín dodání
Dodávka bude rozdělena následovně:
licí pracoviště 1 do 29. 10. 2021
licí pracoviště 2 do 15. 4. 2022
licí pracoviště 3 do 30. 9. 2022

Pozn. konkrétní přesný termín dodávky musí být odsouhlasen ze strany zadavatele.

7) Prokázání kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační
předpoklady:

Inovace - VW
Uchazeč prokáže splnění jednotlivých kvalifikačních předpokladů předložením:

Profesní
1
Technické
1

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
alespoň 3 referencí prokazující realizaci projektů obdobného rozsahu (min. automatizovaný licí stroj s automatizovaným alfinačním
procesem). Reference (dokončení realizace projektu) nesmí být starší 5 let od konce lhůty pro podání nabídky v tomto VŘ. Prokázání musí
mít formu písemného potvrzení oprávněného zástupce investora (zákazníka) s uvedením rozsahu a popisu předmětu dodávky.

8) Forma předložení nabídky a její obsah:
Nabídky budou předkládány v českém, německém, nebo anglickém jazyce. Soutěžní lhůta pro předkládání
nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení ve Věstníku Veřejných Zakázek a končí
8.6.2021 do 12:00. Otevírání obálek proběhne bezprostředně uplynutí lhůty pro předložení nabídek a to
v sídle zadavatele na adrese Důlní 362/2, 400 04 Trmice. Otevírání se mohou zúčastnit uchazeči, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

2
Vyhlašovatel akceptuje pouze nabídky v rozsahu dodávky definované v odstavci 2) Předmět výběrového
řízení.

KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. |

Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat:
1x v listinné podobě a
1x na USB disku, kde budou uloženy skeny jednotlivý dokumentů listinné nabídky ve formátu Acrobat
Reader (*.pdf) s řádným označením, aby bylo patrné, co daný soubor obsahuje. Dále zde mohou být
volitelně uloženy i samotné zdrojové dokumenty listinné nabídky, uložené odděleně od skenů v jiném
adresáři/adresářích a to ve formátech MS Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx) nebo ve formátu Acrobat
Reader (*.pdf). Jsou-li požadována schémata (layouty), budou uložena ve formátech DWG / DXF a PDF
v samostatném adresáři.
Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných
dokladů a příloh svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen
názvem zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.
Nabídka musí být doručena do 8.6.2021 do 12:00 na adresu:
KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s.
K rukám Jiřího Veinera
Důlní 362, 400 04 Trmice
Czech Republic
Nabídka musí být doručena v zalepené/zapečetěné obálce čitelně označené:
-

názvem zakázky „VW EVO2 – casting cells 1-3“
upozorněním „NEOTVÍRAT“

Obsah nabídky, řazení dokumentů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu a další hodnocené
parametry nabídky (viz. Příloha č. 1)
Podrobný technický popis nabízených zařízení (včetně layoutu)
Seznam kontaktních osob uchazeče
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (v řazení profesní/technické*, viz odst. 7))
Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.
Návrh smlouvy, respektive smluvních podmínek.

9) Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu na krycím listu nabídky.
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu
zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž
zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci
zakázky. Nabídkové ceny jsou konečné a není přípustné je v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Celková nabídková cena bude uvedena v EUR bez DPH s poznámkou, že k ceně bude účtováno DPH
v platné výši.
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10) Hodnocení nabídek
Jsou stanovena kvantifikovatelná hodnotící kritéria včetně vymezení případné minimální/maximální
přípustné hodnoty, která jsou uvedena v krycím listu nabídky včetně svých vah.
Komentář

Uvedení min./max.
hodnot

Kritérium (jednotky)

Váha kritéria

Pouze v pracovní dny
(Po - Pá)

Pouze v pracovní dny
(Po - Pá)

Nedefinováno

Max. lhůta je 30 dní

Max. hodnota je 24 hodin

Max. hodnota 48 hodin

Min. délka záruční doby je
12 měsíců

Celková cena (EUR)

Lhůta pro dodání
náhradních dílů
(dny)

Lhůta pro odpověď na
nahlášený
problém/poruchu
(hodiny)

Lhůta pro vyslání technika
na provedení servisu v
místě instalace zařízení
(hodiny)

Záruční doba
(měsíce)

70%

10%

5%

5%

10%

Vyplňte →

Přidělování bodů při vyhodnocení nabídek je prováděno podle následující logiky:
Kritérium
Celková cena
Lhůta pro dodání náhradních dílů
Lhůta pro odpověď na nahlášený problém
Lhůta pro vyslání technika na provedení servisu
Záruční doba

Jednotky
EUR
kalendářní dny
hodiny
hodiy
měsíce

Způsob přidělení bodů
Co požaduji
min
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
min
min
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
min
100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha kritéria vyjádřená desetinným číslem
max

Vítězí nabídka s největším počtem získaných bodů (jejich součet).

11) Platební podmínky
Zadavatel vymezil následující maximální rozložení plateb:
licí pracoviště 1
40% záloha*
50% po dodání
10% hodnoty dodávky po akceptaci převzetí do provozu
licí pracoviště 2
20% záloha*
70% po dodání
10% hodnoty dodávky po akceptaci převzetí do provozu
licí pracoviště 3
20% záloha*
70% po dodání
10% hodnoty dodávky po akceptaci převzetí do provozu
* Záloha po uzavření smlouvy a obdržení zálohové faktury, souběžně proti poskytnutí pro nás bezplatné a
neodvolatelné výhradní bankovní záruky ve výši odpovídající záloze plus DPH s platností min. 30 dní po
termínu dodání, se vzdáním se námitky předběžné žaloby. Obsah bankovní záruky musí být odsouhlasen
zadavatelem. Bankovní záruka musí být vystavena v českém, německém nebo anglickém jazyce.
Splatnost všech daňových dokladů je min. 30 dní od data jejich doručení.
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12) Obchodní podmínky
Součástí dodávky veškerých strojů a zařízení musí být vždy následující dokumenty:
-

prohlášení o shodě (CE) v českém jazyce
návod k obsluze v české a dále anglickém či německém jazyce
Vítězný dodavatel musí před podpisem smlouvy doložit pojištění odpovědnosti za škodu ve výši alespoň
2 000 000 EUR.
Minimální rozsah obchodních podmínek je definován v příloze
VW EVO2_01_Licí buňky 1-3_Obchodní podmínky_CZ.pdf

13) Ostatní podmínky
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a
nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je
vybraný dodavatel/é osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci.
Poskytování dodatečných informací - Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o jejich poskytnutí.

V Trmicích 5. května 2021

Ing. Jiří Veiner
Vedoucí odboru Nákup
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
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