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ČÁST I.

Neproběhly
součást výzvy, zveřejněno na profilu zadavatele

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku prvků výrobní linky určené pro výrobu
hliníkových dílů opatřených nástřikem PTFE.
Zakázka je rozdělena na části (dle názvosloví poskytovatele dotace je umožněno dílčí plnění).
Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. V případě, že dodavatel
bude vybrán v jedné části, nesmí uzavření příslušné smlouvy v dané části podmiňovat uzavřením
smlouvy v části jiné.
Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části společně.

Jednotlivé části (dílčí plnění) jsou následující:
A: Automatizovaná výrobní linka
Předmětem zakázky je dodávka plně automatizované výrobní linky, která v rámci výrobního procesu
provede lisování dle formy, mytí výlisku, jeho obrábění, povrchovou úpravu materiálu PTFE nebo SOL
GEL, výpal výrobku, jeho následné obrobení a finální montáž.
Součástí dodávky je i příslušenství potřebné pro zprovoznění a bezvadný chod linky (např.
kompresorů).
Technická specifikace, která musí být dodržena, je součástí přílohy č. 1 této výzvy.
B: Hydraulický lis vč. nástrojů
Předmětem zakázky je dodávka hydraulického lisu pro lisování výrobků z plechu.
Součástí dodávky je i příslušenství potřebné pro zprovoznění a bezvadný chod lisu, zejména se jedná o
lisovací nástroje pro lisování hliníkových nádob, nástroje pro lisování vík, lisovací a střižné nástroje pro
lisování plechů držáků na spirály (resistance holder) a lisovací a střižné nástroje pro lisování plechů
spodního víka (resistance stopper).
Technická specifikace, která musí být dodržena, je součástí přílohy č. 1 této výzvy.
Společná ustanovení:
Součástí předmětu zakázky je také doprava, montáž, uvedení stroje do chodu vč. nezbytného
zaškolení obsluhy (zejména pro potřeby uvedení do provozu v souladu s platným právním řádem) a
technologická podpora po dobu zahájení provozu stroje. Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy
doloží doklady, z nichž bude zřejmé, že nabízené zařízení splňuje podmínky stanovené pro provoz na
území České republiky, zejména se jedná o splnění norem, které jsou uvedeny v příloze této zadávací
dokumentace (v případě, že některá norma není uvedena, má se za to, že dodavatel jako odborná
firma má znalost o požadovaných normách a tyto budou také naplněny).
Stroj musí splňovat minimální technické podmínky, které jsou uvedeny v příloze těchto zadávacích
podmínek. Nesplnění i jednoho technického parametru v minimálně stanovené hodnotě je důvodem
vyloučení nabídky.
Místem plnění zakázky je Kopřivnice.
Termín plnění je stanoven maximálně do 360 dnů ode dne uzavření smlouvy (dílčí hodnotící
kritérium).
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny
pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a
technicky obdobného řešení.
Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět zakázky je
konkurenceschopnost.

spolufinancován

ČÁST II.
2.1.

z Operačního

programu

Podnikání

a

inovace

pro

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně 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
předchozí žádosti.
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2.2.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději
do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na
žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu
uvedenou v předchozí větě.

2.3.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení ve lhůtě dle bodu 2.2., prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek
do uveřejnění vysvětlení lhůtu dle bodu 2.2. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně
přesného znění požadavku podle bodu 2.1. a 2.2., zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a
zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

2.4.

Provede-li zadavatel změny či doplnění zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích
podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak,
aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Změnu
lhůty pro podání nabídek zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a zároveň ji neprodleně
písemně oznámí všem dosud známým účastníkům. Změna lhůty pro podání nabídek musí být
zveřejněna ještě před uplynutím původní lhůty pro podání nabídek.

2.5.

Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu pro podání nabídek i bez změny zadávacích podmínek.

2.6.

Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené kontakty zástupce zadavatele.

ČÁST III.
3.1.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Základní způsobilost:
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby
- tato právnická osoba

Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka linky pro výrobu nádobí“

Strana 3

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
3.2.

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

3.3.

Technická kvalifikace:
Zadavatel stanovuje kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů,
technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel bude považovat technickou kvalifikaci za
neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně
ovlivnit plnění veřejné zakázky.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje
a) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně:
pro část A:
- 2 dodávek výrobních technologií ve finančním objemu min. 20 mil. Kč bez
DPH/dodávka.
pro část B:
- 2 dodávek výrobních technologií ve finančním objemu min. 7 mil. Kč bez
DPH/dodávka.
Doby se považují za splněné, pokud služba práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu
této doby dokončena (tzn. musí být dokončeny před zahájením zadávacího řízení) a v případě
zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za
rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu stanovené doby.
Dodavatel může k prokázání splnění kritéria této části kvalifikace použít služby, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání této části kritéria je zejména smlouva s objednatelem a
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doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
b) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo
technickým dokumentem, a to dokument, z něhož bude zřejmé, že nabízené výrobky jsou
určeny pro provoz na území České republiky, tzn. splňují předepsané normy (viz příloha).
3.4.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE A PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ:
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel v nabídce kopie dokladu,
nestanoví-li zákon jinak.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Společné prokazování kvalifikace
Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují
prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci
Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci čestným
prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

ČÁST IV.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Zadavatel stanovuje minimální obchodní podmínky – tzn., že níže uvedená ustanovení musí být
zahrnuta v návrhu smlouvy každého uchazeče. Pokud uchazeč příslušné ustanovení příp. část do
svého návrhu smlouvy nezahrne, příp. omezí příslušné ustanovení ustanovením jiným (tj. budou ve
vzájemném rozporu), bude zadavatel konstatovat nedodržení podmínek zadavatele a nabídku
takovéhoto uchazeče vyřadí.
Minimální náležitosti návrhu smlouvy:
- Identifikační údaje všech smluvních stran.
- Popis předmětu plnění.
- Součástí dodávky je i dodávka na místo plnění, náklady na přepravu jsou zahrnuty v celkové ceně.
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- Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v
průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu dodávky.
- Kupující umožňuje poskytnutí zálohy, a to ve výši max. 30 % celkové kupní ceny, a to na základě
zálohové faktury vystavené po podpisu smlouvy, dále max. 60 % po vyskladnění dodávky. Zbývající
část bude uhrazena po instalaci a uvedení do provozu. V souvislosti s poskytnutou zálohou je
dodavatel povinen předat objednateli platnou akontační záruku (záruku za vrácení zálohy).
- Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zakázky bez DPH za
každý i započatý den prodlení s předáním předmětu zakázky bez vad a nedodělků. Stejná sankce
bude uplatněna v případě nedodržení termínu na odstranění reklamované vady.
- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
- V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit
Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.
- Záruční doba je min. 12 měsíců (hodnotící kritérium).
- Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly.
- Kupující se zavazuje nakládat se zbožím dle přiloženého návodu k obsluze a údržbě.
- Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené
nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.
- Garantovaná spotřeba po dobu 24 měsíců při provozu 8 hodin denně a výkonu 440 ks nádobí/hod.
činí u elektrické energie … MWh, u zemního plynu … MWh, u ostatních médií …. (konkrétně vypsat),
spotřební materiál maximálně ……. Kč. V případě, že některý z těchto garantovaných ukazatelů
nebude dodržen, tzn. maximálně přípustné spotřeby a náklady budou překročeny, je dodavatel
povinen uhradit objednateli náklady nad stanovené garantované maximum a zároveň smluvní pokutu
ve výši 50 % částky, o kterou tyto náklady překročily garantované maximum.
Nejpozději před podpisem smlouvy bude doplněno ustanovení týkající se povinnosti dodavatele
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě.
ČÁST V.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky (příslušné části, na kterou
podává nabídku). Nabídkovou cenu nelze překročit.

5.2.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

5.3.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí
list nabídky.

5.4.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením zadávacího řízení, zadávací
dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

5.5.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty
veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude
stanovena kompletním oceněním předmětu díla dle výkazu výměr, který je součástí projektové
dokumentace.
ČÁST VI.

6.1.

PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní
firmy, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,
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IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL
adresu.
6.2.

Nabídka:
a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek podle §
114,
b) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení,
c) musí být podána v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích
podmínkách,
d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

6.3.

Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy (pro každou část, na kterou podává nabídku,
samostatně nebo s jednoznačně oddělenými informacemi pro příslušnou část), podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše
zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný
návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz výše) a musí být v souladu s
textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu
veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se
nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budouli součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce
uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí
být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

ČÁST VII.

PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU

7.1.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém nebo anglickém jazyce.

7.2.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky. Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení dodavatel doručí poštou či
osobně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Dodávka linky pro výrobu
nádobí“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“.

7.3.

Místo doručení na adresu:

REMOSKA s.r.o.
Markova 1768, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Nabídka musí být doručena ve lhůtě uvedené v záhlaví této výzvy.
Rozhodující je čas podatelny.
7.4.

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné
zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

7.5.

Osobní doručení je možné vždy v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30. Poslední možný den
doručení nabídek do hodiny uvedené jako limitní lhůta pro podání nabídek.

7.6.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

7.7.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí uchazeče zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s
jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
uchazeč zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.8.

Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka linky pro výrobu nádobí“

Strana 7

7.9.

Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

ČÁST VIII.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

8.1.

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení.

8.2.

Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

8.3.

Otevírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů.

ČÁST IX.

POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

ČÁST X.
10.1.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny pro každou část samostatně podle jejich
ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria následovně:

Dílčí hodnotící kritérium

Váha v %

1.

Nabídková cena bez DPH

60

2.

Lhůta dodání

10

3.

Spotřební náklady

20

4.

Záruční doba

10

Dílčí hodnotící kritérium: Nabídková cena bez DPH
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy.
Dílčí hodnotící kritérium: Lhůta dodání
Při hodnocení Lhůty dodání bude hodnocena celková lhůta dodání stroje od podpisu smlouvy do doby
uvedení stroje do provozu. Lhůta dodání bude hodnocena v celých dnech. Pro hodnocení je rozhodný
údaj uvedený v návrhu smlouvy. Zadavatel stanovuje minimální hodnotu, která vstupuje do
hodnocení, a to na 180 kalendářních dnů, tzn. pokud bude nabídka obsahovat lhůtu kratší, bude pro
hodnocení využita hodnota 180 dnů (v uzavřené smlouvě však bude uvedena hodnota z nabídky).
Zároveň zadavatel stanovuje maximální lhůtu dodání, a to 360 dnů. V případě, že nabídka bude
obsahovat lhůtu delší, bude se jednat o nesplnění požadavku zadavatele a takováto nabídka bude
vyřazena.
Dílčí hodnotící kritérium: Spotřební náklady
Při hodnocení kritéria spotřební náklady bude hodnocen předpokládaný maximální garantovaný náklad
na provoz stroje za 24 měsíců při dodržení následujících podmínek:
- pracovní doba stroje 8 hodin/denně, tj. 2016 hodin ročně
- výkon – 440 ks nádob/hodina
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Do spotřebních nákladů bude vstupovat cena elektrické energie (tzn. dodavatelé vypočtou spotřebu
zařízení za 24 měsíců při stanovených podmínkách a násobí cenou el. energie, která je pro potřeby
hodnocení stanovena jako pevná a činí 3500 Kč/MWh), cena dalších médií (vyjma stlačeného
vzduchu), jsou-li pro provoz potřebná (v případě potřeby zemního plynu dodavatelé vypočtou
spotřebu zařízení za 24 měsíců při stanovených podmínkách a násobí cenou zemního plynu, která je
pro potřeby hodnocení stanovena jako pevná a činí 1500 Kč/MWh), cena spotřebních dílů a materiálu
stroje (tj. veškerý spotřební materiál nutný pro bezvadný provoz stroje – oleje, pohony, osvětlení
apod.). Do spotřebního materiálu nebude zahrnuta spotřeba nástrojů (v případě, že se jedná o
unifikované nástroje, tzn. provoz stroje není podmíněn dodávkou konkrétních nástrojů konkrétního
výrobce, v opačném případě, tzn. provoz stroje je podmíněn dodávkou nástroje konkrétního výrobce a
dodavatele a tudíž neexistuje možnost záměny za stejný či obdobný nástroj z konkurenčního trhu,
budou i tyto náklady zahrnuty).
Dodavatelé tudíž do svých nabídek uvedou výpočet a jednotlivé hodnoty dle následujícího vzorce:
Spotřební náklady = (Spotřeba el. energie v MWh x 3500) + (Spotřeba zemního plynu v MWh x 1500)
+ Spotřeba ostatních médií (dle aktuální cenové úrovně) + náklady spotřebního materiálu
Vše bude uvedeno za 24 měsíců provozu.
Dílčí hodnotící kritérium: Záruční doba
Při hodnocení Záruční doby bude hodnocena celková záruční doba poskytována na stroj. Záruční doba
bude hodnocena v celých měsících. Pro hodnocení je rozhodný údaj uvedený v návrhu smlouvy.
Zadavatel stanovuje minimální hodnotu, která vstupuje do hodnocení, a to na 12 kalendářních měsíců
(v případě, že nabídka bude obsahovat lhůtu kratší, bude se jednat o nesplnění požadavku zadavatele
a takováto nabídka bude vyřazena). Zároveň zadavatel stanovuje maximální záruční lhůtu, která
vstupuje do hodnocení, a to 60 kalendářních měsíců. V případě, že bude v návrhu smlouvy záruční
doba delší, pro hodnocení bude využita hodnota 60 měsíců (v uzavřené smlouvě však bude hodnota
z nabídky). V případě, že nabídka bude obsahovat lhůtu delší, bude se jednat o nesplnění požadavku
zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena.
Způsob hodnocení:
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
(tj. kritérium č. 1 – Nabídková cena, kritérium č. 2 – Lhůta dodání, kritérium č. 3 – Spotřební náklady)
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria
(tj. kritérium č. 4 – Záruční doba) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
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ČÁST XI.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle ust. § 40 zákona, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro
podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena na 60 kalendářních dnů.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246.
Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud
a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo
b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.
Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je
ukončeno.
ČÁST XII.
JISTOTA
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. Ve
výši:
pro část A: 1 000 000,-- Kč
pro část B: 250 000,-- Kč
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou
a) složení peněžní částky na účet zadavatele tj. číslo účtu 2800077160/2010 pod VS 202106071 (pro
část A), 202106072 (pro část B) a SS IČ uchazeče (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených níže jistotu, jde-li o bankovní záruku (originál elektronicky podepsaného dokumentu
vystavovatelem), nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených níže jistotu, jde-li o pojištění záruky.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací
lhůty.
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 podle § 122 odst. 7
nebo § 124 odst. 2.
ČÁST XIII.
13.1.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
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ČÁST XIV.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „ GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle zákona.
14.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a
jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a
kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je
dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů
dodavatele.
14.3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího
řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem. Subjekty údajů jsou
oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla
zadavatele.
14.4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních
údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 zákona.
ČÁST XV.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

15.1.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze při naplnění důvodů uvedených v zákoně.

15.2.

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího
řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na
náhradu případné škody nebo ušlého zisku (vyjma případů stanovených zákonem).
ČÁST XVI.

Příloha č. 1:

Technické parametry

Příloha č. 2:

Krycí list nabídky

Příloha č. 3:

Požadované normy

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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