VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Níže uvedený zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky.

„Výpočetní technika“
Zadavatel:
Obchodní název

DIAMO, státní podnik

IČO / DIČ

IČO: 00002739 / DIČ: CZ00002739
Profil zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0004730

Týká se

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu,
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Jméno a příjmení osoby
jednající v tomto zadávacím
řízení

Ing. Mgr. Martin Klátil, zástupce ředitele odštěpného závodu

Identifikační číslo veřejné zakázky
PLN 25752021

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka:
• HP ProDesk 400 G7(P/N 9CY18AV)Intel Core i5 – 10500
SSD – 512GB,DVD,1x DisplayPort,2x HDMI
• monitor HP 24fw 23.8"
• monitor LG 27UL850 (27UL850-W.AEU)
• notebook HP ProBook 450 G7, stříbrná (8VU58EA)
• dokovací stanice HP USB-C G5
• myš Rapoo MT350, černá
• HP LaserJet Pro MFP M283fdw
Alternativní náhrady nejsou přípustné.

3,1GHz,RAM – 16GB,HDD
8 ks
10 ks
1 ks
4 ks
3 ks
5 ks
2 ks

Místo a termín plnění
Termín plnění: od 1. 6. – 7. 6. 2021
Místo plnění: DIAMO, s. p. odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem.
Klasifikace CPV

30213000-5

Obsah nabídky
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
• cenová nabídka [v Kč bez DPH, datum zpracování a číslo nabídky],
- v případě dodávky ve vratných obalech, uveďte cenu včetně vratných obalů
a náklady na dopravu zpět
• krycí list nabídky.
Dokumenty vložte jako přílohy k nabídce ve formě souborů PDF, pokud není uvedeno jinak.
Všechny další požadované dokumenty (např. kvalifikační předpoklady apod.) musí být ve
formě souborů PDF, případně obrázků (JPEG, BMP apod.) nebo souborů jiných běžných
formátů, k jejichž přečtení není třeba licencovaného software.
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Hodnotící kritérium
• Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena musí být stanovena jako cena celková (nepřekročitelná) v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny pořadím podle výše nabídkové ceny, tj. nejnižší nabídková cena
bude hodnocena jako první v pořadí. Při sestavování pořadí dle nabídkové ceny, bude
přihlédnuto ke komplexnosti předložené nabídky a dodržení zadaných parametrů. Vybranému
dodavateli bude vystavena objednávka.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Administrace veřejné zakázky:
Kamila Biedermannová, tel. 487 894 323, e-mail: biedermannova@diamo.cz
Informace o předmětu plnění:
Miloš Bárta tel.: 487 894 445, mobil: 724 027 757, e-mail: barta@diamo.cz

Způsob a termín podání nabídek, oznámení o výsledku zadávacího řízení

Zadavatel stanovuje požadavek na komunikaci a podání nabídky pouze v českém jazyce
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje nebo e-mailové adresy
biedermannova@diamo.cz.
Elektronický nástroj Tender arena je obecně dostupný a slučitelný s běžně užívanými
informačními a komunikačními technologiemi, umožňuje dodavateli po registraci v systému
neomezený přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlením zadávací dokumentace a
zabezpečuje komunikaci se zástupcem zadavatele (administrátorem veřejné zakázky).
Klientská podpora pro vstup do zadávacího řízení je v pracovní dny od 8:00 do 17:00hod. na
tel. čísle +420 226 258 888, nebo na emailu support@tendersystems.cz.
Po ukončení činnosti hodnotící komise budou účastníci zadávacího řízení informování o
výsledku zadávacího řízení, a to e-mailem na kontaktní adresu, na kterou byla odeslána tato
výzva, případně na adresu, ze které zadavatel od účastníka obdrží nabídku.
Termín pro podání nabídek: 31. 5. 2021, 10:00 hodin.

Přílohy
Příloha č. 1 Krycí list
Upozorňujeme dodavatele, že dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), není zadavatel povinen provádět
zadávací řízení podle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje možnost výběrové řízení zrušit, a to ve kterékoli fázi bez udání důvodu.
Zadavatel zveřejní v souladu s ustanovením § 219, odst. 1, písm. a) zákona smlouvy
s plněním od 500 tis. Kč.
Ve Stráži pod Ralskem dne 26. 5. 2021
Za zadavatele
Kamila Biedermannova
administrátor veřejné zakázky

Digitálně podepsal Kamila

Kamila
Biedermannová
2021.05.26 09:41:35
Biedermannová Datum:
+02'00'
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