ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

vydaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů (dále jen „Pravidla“) u zakázek spolufinancovaných
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program TECHNOLOGIE
Nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)
PRO ZAKÁZKU NA DODÁVKU S NÁZVEM

„DODÁVKA PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ LEPENKY“

Zakázka je realizována v rámci projektu
„DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE V TISKÁRNĚ UNIPRESS PODLE PRŮMYSLU 4.0“
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47282789
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David Svoboda
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1

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Jednající:
Telefon:
Profil zadavatele:

U N I P R E S S spol. s r.o.
Svobodova 1431, 511 01 Turnov
47282789
CZ47282789
David Svoboda
+420 481 319 439
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/u-n-i-p-r-e-s-s-spol-s-r-o

Kontaktní údaje pro účely tohoto výběrového řízení:
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
2
2.1

Svobodova 1431, 511 01 Turnov
David Svoboda
David.Svoboda@unipress.cz
+420 604 265 851

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Obecné vymezení předmětu zakázky

Záměrem zadavatele je pořídit zcela novou technologii v podobě příklopového lisu pro výsek archů plné
a vlnité lepenky. Předpokladem je, že zařízení bude obsluhovat 1 pracovník.
Předmětem zakázky je dodávka výše uvedené technologie včetně dopravy, manipulace se strojem a jeho
umístění po vykládce (vykládku zajistí zadavatel) na místo instalace, uvedení do provozu a zaškolení.
2.2

Podrobná specifikace předmětu zakázky

Příklopový lis bude splňovat následující základní (minimální) parametry:
Požadované parametry

Požadovaná hodnota / režim

Maximální šíře archu

Min. 1100 mm

Maximální délka archu

Min. 700 mm

Maximální tloušťka sekané lepenky

Min. 1,5 mm

Mechanická rychlost stroje

Min. 1100 zdvihů / hod

Hmotnost stroje

Min. 5000 kg

Požadovaný lisovací tlak

Min. 300 tun

Sekací deska z tvrzené a broušené oceli (tloušťka)
Tvrdost sekací desky

Min. 2 mm
Min. 48 HRC

Plynule nastavitelná časová prodleva pohyblivé desky v otevřené
poloze (min. interval)
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Ostatní požadované parametry:
Požadované parametry
Stroj vhodný pro standardní výsekové nástroje 23,8 mm
Litinová monolitická konstrukce stroje
Konstrukce nesmí být svařenec – není svařovaná
Jemná regulace vzdálenosti desek – mikroregulace (nejmenší krok) = 0,1 mm
Pneumatické a elektrické ovládání stroje
Pneumatická spojka s brzdou
Režimy provozu stroje;
1. nepřetržitý chod stroje,
2. chod s restartem pomocí tlačítka,
3. chod s časovým během.
Elektronické počítadlo počtů výseků
Automatické mazání všech důležitých pohyblivých částí stroje s kontrolou dostatku mazacího oleje
Rychloupínání sekacích nástrojů
Provozní napětí – 400 V, 50 HZ
Připojení na centrální rozvod vzduchu – uzpůsobeno pro tlak do 8 barů
Technická dokumentace v českém jazyce
Veškeré bezpečnostní prvky stroje podle CE, stroj musí splňovat veškeré normy ČR a EU
Jsou-li v zadávací dokumentaci (dále jen ZD) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud je účastník nabídne a
pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.
Nedílnou součástí zakázky bude veškeré příslušenství potřebné k manipulaci se strojem a jeho
umístěním po vykládce (vykládku zajistí zadavatel) na místo instalace, instalaci, uvedení do
provozu a řádnému fungování předmětu zakázky.
Součástí vedle výše uvedeného bude dále:
- doprava do místa plnění předmětu zakázky
- manipulace se strojem a jeho umístění po vykládce (vykládku zajistí zadavatel) na místo
instalace, instalace a uvedení do provozu
- zaškolení obslužného personálu stroje v místě realizace zakázky v rozsahu 2 dny (8 hodin / den)
pro max. 3 operátory na úrovni „pokročilá obsluha“, v českém nebo anglickém jazyce:
v rozsahu 1 den bezprostředně po instalaci technologie, a dále 4 týdny po uvedení do provozu
na základě předávacího protokolu v rozsahu 1 den.
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-

strojní a uživatelská příručka (návod k obsluze) v českém jazyce

Uchazeč ve své nabídce jednoznačným popisem prokáže, že nabízené řešení plně odpovídá uvedeným
požadavkům zadavatele a splňuje každý požadovaný parametr. Uchazeč dále uvede základní technické
parametry nabízeného zařízení do tabulky „Technické parametry“, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 4
této zadávací dokumentace.
Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z požadovaných bodů specifikace základních (minimálních)
parametrů uvedených v této zadávací dokumentaci, bude považována za nabídku nevhodnou,
která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky; taková nabídka bude vyřazena
z dalšího průběhu výběrového řízení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 130 000 EUR bez DPH.
4

MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je provozovna společnosti U N I P R E S S spol. s r.o. na adrese:
Kampelíkova 1060, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Dodání předmětu zakázky proběhne na základě DAP – Kampelíkova 1060, 512 51 Lomnice nad
Popelkou, dle Incoterms® 2010 (International Commercial Terms of the International Chamber of
Commerce in Paris – Mezinárodní obchodní podmínky Mezinárodní obchodní komory v Paříži). Zboží
bude dodáno zabalené v povolených rozměrech podle mezinárodních pravidel pro nákladní
automobilovou dopravu tak, aby nemohlo dojít k poškození při nakládce, transportu a vykládce.
5

TERMÍM PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín splnění zakázky (tj. protokolární předání k užívání) je do 20 týdnů od podpisu
kupní smlouvy (předpoklad podpisu kupní smlouvy je v září 2021).
Zadavatel preferuje co nejkratší dobu realizace zakázky.
O splnění předmětu zakázky bude sepsán předávací protokol. Protokolárním předáním zařízení se
rozumí podpis předávacího protokolu zadavatelem.
Uchazeč zpracuje podrobný harmonogram plnění zakázky (dle jednotlivých fází např. po dnech /
týdnech) a předloží ho jako součást nabídky.
6

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Každý uchazeč (dodavatel) musí splnit níže uvedené kvalifikační předpoklady:
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6.1

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady jsou stanoveny ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ:
1) Způsobilým je 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 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a)

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b)

české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené
v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení, které
je Přílohou č. 2 této ZD. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat a podepisovat
za uchazeče.
6.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady jsou stanoveny ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ a dodavatel je prokáže
v následujícím rozsahu:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni
zahájení výběrového řízení.
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2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj.
např. výpis z živnostenského rejstříku apod.).
Tyto doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.
Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii.
6.3

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil seznam alespoň 3
významných dodávek obdobných z hlediska plnění předmětu zakázky (tj. dodání technologie pro
dokončující zpracování polygrafických výrobků) realizovaných uchazečem za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení. Aby byla reference akceptována, musí být každá referenční zakázka
v hodnotě min. 65 tis. EUR bez DPH. Uchazeč k referenčním zakázkám uvede předmět zakázky
(stručný obsah), rozsah zakázky (cenu), dobu plnění a kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele,
u které bude možné ověřit řádné plnění, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference účastníků
ověřovat. Pro případný přepočet ceny referenčních zakázek v jiné měně bude použit kurz ČNB platný
k okamžiku vystavení faktury za referenční zakázku. Závazný vzor seznamu referenčních zakázek tvoří
Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
6.4

Společné podmínky pro prokazování kvalifikace

a) Veškeré požadované doklady a osvědčení mohou být předloženy v prostých kopiích. Zadavatel je
oprávněn vyhradit si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů, kterými prokazoval kvalifikaci.
b) Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu.
c) Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti (dle kap. 3.1 této
ZD) a profesní způsobilosti (dle kap. 3.2 této ZD). Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
d) Povinnost předložit doklad může uchazeč splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
e) Uchazeč je oprávněn předložit obdobný doklad podle právního řádu státu svého sídla, ve kterém se
tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s prostým 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, musí být nahrazen čestným
prohlášením. Toto čestné prohlášení by mělo jednak deklarovat neexistenci požadovaného dokladu
dle příslušné legislativy, jednak by mělo obsahovat vlastní prohlášení o splnění požadavků, které by
jinak byly prokazovány příslušným dokladem.
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f) Požadavky na kvalifikaci prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) a společné prokazování
kvalifikace se analogicky řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.
g) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 odst. 1 a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
h) Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů výše uvedených nebo předložení neplatného
dokladu může být považováno za důvod k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.
7

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla vyhotovena v písemné formě v českém nebo anglickém jazyce,
v jednom originále, jedné kopii a naskenované kopii nabídky i s podpisy v elektronické formě na
datovém nosiči.
Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění:
-

vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, podepsaný
osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

-

doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor,
aj.)

-

doklady prokazující splnění základní kvalifikace dle této zadávací dokumentace, tj. čestné
prohlášení, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče;

-

doklady prokazující splnění profesní kvalifikace dle této zadávací dokumentace;

-

doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle této zadávací dokumentace, tj./a to včetně
čestné/ho prohlášení, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace,
podepsané/ho osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

-

podrobnou specifikaci nabízeného řešení dle této zadávací dokumentace, včetně vyplněné
tabulky „Technické parametry“, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této zadávací
dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

-

návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, která bude obsahovat
následující:
A. nabídkovou cenu v požadovaném členění;
B. místo plnění zakázky;
C. termín plnění zakázky dle zadávací dokumentace, včetně harmonogramu plnění
zakázky;
D. platební a obchodní podmínky dle této zadávací dokumentace;
E. sankce a smluvní pokuty dle této zadávací dokumentace;
F. záruční, pozáruční a servisní podmínky dle této zadávací dokumentace;
G. veškeré ostatní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci;

-

čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek včetně zadávací lhůty dle této
zadávací dokumentace, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace,
podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
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-

případné další údaje a dokumenty pro nabídku relevantní.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci (či jiného obdobného dokumentu), musí být
v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci (či jiného obdobného dokumentu)
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Nabídka bude dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.
Zadavatel doporučuje podat nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat
nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být zařazeny až na
konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení „DODÁVKA
PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ LEPENKY“ s označeným
nápisem „Výběrové řízení – neotvírat“. Na obálce musí být adresa, na kterou je možno nabídku případně
vrátit.
8

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za plnění celého předmětu zakázky. Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci
a jejích přílohách.
Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat, zejména
v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými
faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být změněna pouze
z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZDPH“), v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena předně
podle účinné novely ZDPH.
Nabídková cena musí být zpracována v korunách českých (Kč) nebo v eurech (EUR).
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1
této zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy na plnění zakázky v členění: nabídková cena
bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o zvláštním režimu DPH) a
nabídková cena včetně DPH.
Při otevírání nabídek bude čtena nabídková cena z podepsaného návrhu smlouvy na plnění zakázky.
V případě jakýchkoli rozporů v uvedené nabídkové ceně v nabídce uchazeče je zadavatel oprávněn
takovou nabídku vyřadit z dalšího hodnocení.
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného
v zadávací dokumentaci.
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9

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá komise. Pro hodnocení a posouzení
nabídek využije komise posudků odborných pracovníků, vlastních zkušeností a znalostí dané
problematiky.
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení každé části předmětu zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil dvě dílčí kritéria hodnocení,
kterými jsou:
a) Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, váha tohoto kritéria činí 80 %. Každé nabídce budou
v rámci tohoto kritéria přiděleny body dle následujícího vzorce: nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou / cena hodnocené nabídky * 100 * 0,80. Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení
přepočítají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.
b) Doba splnění předmětu zakázky v týdnech od podpisu kupní smlouvy, váha tohoto kritéria činí
20 %. Splněním předmětu zakázky se rozumí protokolární předání zařízení dle bodu 5 této zadávací
dokumentace. Každé nabídce budou v rámci tohoto kritéria přiděleny body dle následujícího vzorce:
nabídka s nejkratší dobou splnění / doba splnění hodnocené nabídky * 100 * 0,20.
Celkové bodové ohodnocení každé nabídky bude odpovídat součtu bodů za dílčí hodnotící kritéria.
Pořadí nabídek bude stanoveno dle celkového počtu bodů od nejvyššího po nejnižší. Jako nejvýhodnější
bude vybrána nabídka s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů dvou či
více nabídek bude z těchto nabídek vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
10 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek se uskuteční neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 24. 9. 2021
ve 12:00 hodin na adrese:
Svobodova 1431, 511 01 Turnov (sídlo zadavatele).
Otevírání obálek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
11 LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude doručena osobně (po předchozí domluvě s osobou odpovědnou za příjem nabídek) nebo
doporučeně poštou prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) na níže uvedenou adresu sídla
zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do 24. 9. 2021 do 12:00 hod, přičemž rozhodující
je datum převzetí nabídky zadavatelem nikoli datum odeslání. Doručené nabídky budou evidovány a
bude jim přiděleno pořadové číslo.
Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, hodnotící komise neotevírá a nebudou do
výběrového řízení zařazeny. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.
Místem pro podání nabídek je:
U N I P R E S S spol. s r.o.
k rukám: David Svoboda
Svobodova 1431, 511 01 Turnov
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12 OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Obchodní, záruční a servisní podmínky, které je uchazeč povinen dodržet, jsou uvedeny v textu této
zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby veškeré výše uvedené obchodní podmínky uvedené v této kapitole byly
zahrnuty do návrhu smlouvy předkládaného uchazečem.
Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z níže uvedených požadavků zadavatele, bude považována za
nabídku nevhodnou, která nesplňuje zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na
předmět zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu výběrového řízení.
12.1 Obchodní podmínky
Úhrada za plnění zakázky proběhne bankovním převodem, na základě příslušného daňového dokladu
vystaveného v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem o DPH), a to ve třech splátkách:
1) 30 % kupní ceny po podpisu kupní smlouvy
2) 60 % kupní ceny po dodání stroje na místo plnění
3) 10 % kupní ceny po uvedení do provozu a protokolárním předání předmětu plnění do užívání
Splatnost faktur bude v délce min. 14 dní.
Úhrada za plnění zakázky proběhne v korunách českých (Kč) nebo v eurech (EUR) bankovním
převodem.
V případě, že dodavatel neuvede předmět zakázky do řádného provozu, a to z důvodu na straně
dodavatele (což stvrzuje oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol) v řádném termínu
uvedeném v kupní smlouvě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % kupní ceny za každý den
prodlení.
Pokud nebude předmět zakázky uveden do řádného provozu, a to z důvodu na straně dodavatele, do 30
dní ode dne dodání předmětu zakázky na místo plnění, má zadavatel právo od kupní smlouvy odstoupit
s tím, že dodavatel je povinen uchazeči vrátit v plné výši uhrazenou kupní cenu.
Protože zadavatel předpokládá, že plnění dle uzavřené smlouvy bude financováno z dotace poskytnuté
v rámci OPPIK, zhotovitel bude na fakturách uvádět přesnou specifikaci projektu zahrnující jeho název
a číslo.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. K této povinnosti se
vybraný dodavatel smluvně zaváže ve smlouvě na plnění zakázky.
Zahraniční dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli
dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je
spolufinancována z veřejných zdrojů. K této povinnosti se vybraný zahraniční dodavatel smluvně
zaváže ve smlouvě na plnění zakázky.
12.2 Záruční a servisní podmínky
Zadavatel požaduje:
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-

poskytnutí záruky na celý předmět zakázky v délce min. 12 měsíců od podpisu předávacího
protokolu zadavatelem

-

v záruční lhůtě bezplatné preventivní servisní zásahy (jsou-li výrobcem vyžadovány) a
odstranění závad, které nebyly způsobeny zadavatelem a jsou předmětem záruky, včetně
bezplatného dodání nových dílů (zahrnuje rovněž cestovní výdaje osob provádějících servisní
zásahy a záruční opravy)

-

zajištění technické podpory prostřednictvím telefonického spojení v rozsahu 5 pracovních dní
v týdnu, v rozmezí 8-17 hod. středoevropského času

-

u závad v záruční a pozáruční době, které zásadním způsobem ovlivňují používání předmětu
plnění (závada znemožňující řádnou realizaci zakázek zadavatele), je lhůta pro započetí
odstranění závady do 24 hodin od prokazatelného nahlášení závady. Závada musí být odstraněna
do 3 pracovních dní od nástupu na opravu.

-

u ostatních závad v záruční a pozáruční době, které žádným způsobem nebrání plnohodnotnému
používání předmětu plnění (závada nebrání řádné realizaci zakázek zadavatele), je lhůta pro
započetí odstranění závady do 3 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení závady. Závada
musí být odstraněna do 10 pracovních dnů od nástupu na opravu.

-

v případě nedodržení termínu pro započetí odstranění závady nebo termínu pro odstranění
závady v záruční době může být ze strany zadavatele účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 %
kupní ceny za každý den prodlení

13 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nad rámec požadavků stanovených v této
ZD.
14 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávací dokumentaci. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dotazy doručené po této lhůtě nemusí být z důvodu zachování rovných příležitostí zodpovězeny.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být vysvětlení
zadávacích podmínek poskytována telefonicky.
Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je e-mailová adresa a/nebo adresa sídla zmocněnce
uvedená v bodě 1 této zadávací dokumentace.
V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO a sídlo společnosti (v případě
fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště).
Vysvětlení zadávacích podmínek a případné související dokumenty, včetně přesného znění žádosti
(požadavku), budou odeslány současně všem doposud známým uchazečům, a to nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí
větě. Zároveň zadavatel zveřejní veškerá vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele.
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Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve
lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od
doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení.
Zadavatel má právo poskytnout uchazečům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti
účastníka. V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je
neprodleně všem doposud známým uchazečům. Zároveň zadavatel zveřejní veškeré vysvětlení
zadávacích podmínek na profilu zadavatele.
15 OSTATNÍ PODMÍNKY
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci
lhůty pro podávání nabídek, jako součást dokumentace k výběrovému řízení a nevracet účastníkům
podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce a
v případě, že bude v nabídce spatřovat nejasnosti, vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky. Upřesnění či
odstranění formálních nedostatků se nesmí týkat obsahu předložené nabídky, zejména takto nelze
doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení
nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této
zadávací dokumentaci.
Uchazeč k nabídce doloží čestné prohlášení, že akceptuje podmínky vyplývající ze zadávací
dokumentace, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK. Zadavatel
si vyhrazuje právo oznámit zrušení výběrového řízení uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel si
vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
Zadávací řízení je vypsáno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v platném znění.
Lhůta, po kterou je uchazeč je vázán svou nabídkou, končí 90 dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídky.
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Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem. Nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
V Turnově, dne 19. 8. 2021
podepsal
David Digitálně
David Svoboda
2021.08.21
Svoboda Datum:
09:21:25 +02'00'

……………………….
David Svoboda
jednatel

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení – technické kvalifikační předpoklady
Technické parametry příklopového lisu
Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
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Příloha číslo 1:

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Identifikace zájemce o zakázku

„DODÁVKA PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ LEPENKY“

Uchazeč:

................................................................

Sídlo1:

................................................................

URL adresa:

................................................................

Identifikační číslo2:

................................................................

Daňové identifikační číslo:

................................................................

Kontaktní osoba:

................................................................

Telefon / mobilní telefon:

................................................................

E-mail:

................................................................

Kritéria hodnocení:
Celková nabídková cena za
předmět zakázky v Kč nebo
EUR

Cena celkem bez DPH:
DPH:
Cena celkem s DPH:

Doba splnění předmětu zakázky
v týdnech od podpisu kupní
smlouvy

V ……………................................... dne ….........................

…........................…...........................................
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče

1
2

v případě fyzické osoby místo podnikání
v případě fyzické osoby rodné číslo
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…........................…........................................
Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha číslo 2:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
k zakázce „DODÁVKA PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ
LEPENKY“

Uchazeč: ………………………………………………………………………………
Sídlo: ………………………………………………………………….
IČO: ……………………
DIČ: ……………………
prohlašuje, že:
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 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Základní kvalifikační předpoklady jsou stanoveny ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V ………..……………… dne …………

…........................…...........................................
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha číslo 3:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SPLNĚNÍ
TECHNICKÉ KVALIFIKACE
k zakázce „DODÁVKA PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ
LEPENKY“

Uchazeč: ………………………………………………………………………………
Sídlo: ………………………………………………………………….
IČO: ……………………
DIČ: ……………………
Seznam významných dodávek obdobných z hlediska předmětu plnění zakázky (tj. dodání technologie
pro dokončující zpracování polygrafických výrobků, hodnota každé dodávky činí alespoň 65 tis. EUR)
realizované účastníkem v posledních 3 letech.

Pořadí

Název objednatele,
sídlo, IČO

Předmět plnění

Rozsah
plnění v Kč /
EUR bez
DPH

Doba
plnění

Kontaktní údaje
objednatele (jméno,
e-mail, tel.)

V …………………………. dne ……………………..

…........................…...........................................
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče
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…........................…........................................
Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha číslo 4:

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE
Požadované parametry

Požadovaná hodnota /
režim

Maximální šíře archu

Min. 1100 mm

Maximální délka archu

Min. 700 mm

Maximální tloušťka sekané lepenky

Min. 1,5 mm

Mechanická rychlost stroje

Nabídka uchazeče
(uchazeč uvede skutečnou
hodnotu technického
parametru nebo ANO / NE)

Min. 1100 zdvihů / hod

Hmotnost stroje

Min. 5000 kg

Požadovaný lisovací tlak

Min. 300 tun

Sekací deska z tvrzené a broušené oceli
(tloušťka)

Min. 2 mm

Tvrdost sekací desky

Min. 48 HRC

Plynule nastavitelná časová prodleva
pohyblivé desky v otevřené poloze (min.
interval)

od 1 do 6 s

Ostatní parametry:
Požadované parametry
Stroj vhodný pro standardní výsekové nástroje 23,8 mm
Litinová monolitická konstrukce stroje
Konstrukce nesmí být svařenec – není svařovaná
Jemná regulace vzdálenosti desek – mikroregulace (nejmenší krok) =
0,1 mm
Pneumatické a elektrické ovládání stroje
Pneumatická spojka s brzdou
Režimy provozu stroje;
1. nepřetržitý chod stroje,
2. chod s restartem pomocí tlačítka,
3. chod s časovým během.
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Nabídka uchazeče
(uchazeč uvede ANO / NE)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Elektronické počítadlo počtů výseků
Automatické mazání všech důležitých pohyblivých částí stroje
s kontrolou dostatku mazacího oleje
Rychloupínání sekacích nástrojů
Provozní napětí – 400 V, 50 HZ
Připojení na centrální rozvod vzduchu – uzpůsobeno pro tlak do 8 barů
Technická dokumentace v českém jazyce
Veškeré bezpečnostní prvky stroje podle CE, stroj musí splňovat
veškeré normy ČR a EU

V ………..……………… dne …………

…........................…...........................................
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče
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…........................…........................................
Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha číslo 5:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O AKCEPTACI
ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
k zakázce „DODÁVKA PŘÍKLOPOVÉHO LISU PRO VÝSEK ARCHŮ PLNÉ A VLNITÉ
LEPENKY“
Čestně prohlašuji, že:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník o předmětnou zakázku,
jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník o předmětnou zakázku prokazuji svoji
kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;
nabídková cena odpovídá nabízené technické specifikaci systému a dále zahrnuje veškeré
související náklady dodavatele v souladu s požadavky uvedenými v bodě 8 zadávací
dokumentace;
akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem v bodě 15 zadávací dokumentace, tj. 90 dní
od ukončení lhůty pro podání nabídky;
nejsem poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci;
jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných
dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo
technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v zadávací dokumentaci, nečiním k nim žádné
výhrady a považuji je za závazné pro případné uzavření smlouvy se zadavatelem.

V …………………………. dne ……………………..

…........................…...........................................
Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče
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Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

