Výzva k podání nabídek
(pro účely zadávání zakázek projektů, které jsou částečně financovány z veřejných prostředků, kdy zadavatel není
povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
Sídlo zadavatele:

TA
TE01010233
AMISPEC
Tělo komory GL pro LITOGRAF 2 ks
Dodávka
29. 9. 2016
TESCAN Brno, s.r.o.
Libušina třída 1, 623 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů (tel.,email)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.

Ing. Petr Peřina, jednatel, Tel: +420 530 353 416
Ing. Antonín Sedláček, jednatel, Tel. +420 530 353 422
017 33 214
CZ 017 33 214
Jiří Maršík / technické dotazy – výkresová dokumentace
Tel.+420 530 353 463, Mail: jiri.marsik@tescan.cz
Jiří Fiala / technické dotazy
Tel.+420 530 353 162, Mail: jiri.fiala@tescan.cz
Hana Luhanová / ostatní dotazy
Tel.+420 530 353 483, Mail: hana.luhanova@tescan.cz
13. 10. 2016, 12:00 hodin
Nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále
hodnoceny.
Dodávka 2 ks Tělo komory GL pro LITOGRAF.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.
Výhercům výběrového řízení bude zaslána dokumentace i v jiných
požadovaných formátech.
210 000,- Kč

kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Lhůta pro podávání nabídek (datum
ukončení příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč
bez DPH:
Nabídková cena

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.
Nabídková cena je cena celková za kompletní plnění za 2 ks včetně
povrchové úpravy (niklování chemické), ALE bez povrchové úpravy;
lakování barvou METALIC 54 8-01-04 KLARLACK MATT, kterou si
zadavatel zajistí ve vlastní režii. Celková cena bude obsahovat také
dopravu a pojištění.
Samotná cenová nabídka musí být doplněna o cenu položky také
v příloze č. 7.
Při hodnocení nabídkových cen v cizí měně bude použit aktuální kurz
České národní banky.

Typ zakázky
Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram plnění/
doba trvání zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 10. 2016
ve 12:00 hodin, nabídky dodané po tomto termínu budou
vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
 Výběrová komise zasedne k vyhodnocení zakázky dne
13. 10. 2016 ve 14:00 hodin.
Předpokládaný termín zahájení plnění je bezprostředně po dokončení
tohoto výběrového řízení, nejpozději do 1. 12. 2016.
Místo plnění zakázky: Sídlo zadavatele TESCAN Brno, s.r.o.

Místo dodání/převzetí nabídky:
TESCAN Brno, s.r.o. Libušina tř. 1, 623 00 Brno – poštou či osobně.
Hodnotící kritéria:

 Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická
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výhodnost předložené nabídky. Jako nejvhodnější nabídka bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnoceny budou pouze nabídky, kdy dodavatel potvrdí soulad
s výkresovou dokumentací v plném rozsahu, podpisem oprávněné osoby
v Čestném prohlášení Příloha č. 5.
Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů
a) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nebyl
pravomocně odsouzen za jakýkoliv trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu.
- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel
čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Příloha č. 2.
b) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, na jehož
majetek neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel
čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Příloha č. 3.
c) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není
v likvidaci.
- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel
čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Příloha č. 3.
d) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá
v evidenci daní daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště dodavatele.
- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel
čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Příloha č. 3.
e) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
dodavatele.
- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel
čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické
osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Příloha č. 3.
Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který
předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
jiný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a kopie
oprávnění k podnikání
-

Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže
dodavatel předložením běžné kopie výpisu z obchodního
rejstříku a oprávnění k podnikání.

Technické kvalifikační předpoklady a způsoby jejich prokázání
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Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který
předloží referenční seznam obdobných zakázek za poslední 3
roky včetně popisu plnění a kontaktní osoby. Příloha č. 4.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě (tzn. v listinné
podobě)
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídky v písemné formě je možno zaslat doporučenou poštou či
osobně na adresu zadavatele, musí být doručena v zalepené obálce
v počtu jednoho výtisku v českém jazyce, opatřena označením obchodní
firmy nebo názvu či jména a příjmení a razítkem, nadepsána názvem
zakázky (viz. výše) a nápisem „VŘ NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude obsahovat:
 Krycí list nabídky Příloha č. 1,
 Doklady prokazující kvalifikaci pro plnění zakázky Příloha č. 2.
až č. 4.
 Prohlášení o souladu s výkresovou dokumentací Příloha č. 5.
 Akceptace požadavků zadavatele Příloha č. 6
 Nabídnuté plnění Příloha č. 7
 Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo oprávnění
k podnikání
-

Požadavek na uvedení kontaktní osoby
uchazeče:
Požadavek na zpracování nabídky:

Termín dodání – do 1. 12. 2016
Cena – nabídková cena je maximální a nelze ji dodavatelem změnit
Platební podmínky – úhrada faktury 30 dnů po dodání zboží.
Záruční doba – minimálně 24 měsíců od data dodání
Service – v záruční době poskytne dodavatel servis zdarma
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:



Dodavatel je zavázán povinností uschovávat do roku 2025
anebo po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty) od skončení plnění zakázky doklady
související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Další podmínky pro plnění zakázky:
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
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