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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku

Teleskopický manipulátor
1.

Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO
DIČ
zastoupený
týká se:
umístění:
zastoupený:
kontaktní osoba:

2.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739
CZ00002739
Ing. Tomášem Rychtaříkem, ředitelem státního podniku
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu
e-mail: havelka(o)diamo.cz
Ing. Lubor Veselý
e-mail: lvesely(5),diamo.cz
telefon: 596 703 363, 724 316 543

Informace o druhu a předmětu zakázky:

Jde o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho teleskopického manipulátoru s výbavou a
příslušenstvím v požadované specifikaci.
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
Stavební stroje a zařízení
43300000-6
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 600 000 Kč bez DPH.
3.

Přístup k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace a její přílohy jsou uveřejněny na profilu zadavatele, tj. na adrese
http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/. Zadavatel upozorňuje, že tyto dokumenty jsou
dodavatelům k dispozici (přečtení i stažení) až po uvedení kontaktní e-mailové adresy do
formuláře elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek ppeSystem (kontakt na
operátorku 595 170 913).
Na této webové adrese budou uveřejňovány i případné dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.

DIAMO, statni podnik
Machova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotci 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

ICO
DIČ:
Tel.:
E-mail:

00002739
CZ00002739
+420 596 703 320
odra@diamocz

Obchodní rejstřík
Bankovní spojení

Krajsky soud Listí nad Labem
Oddíl A XVIII, vložka 520

ČSOB,a.s

č Ú 409037423/0300
Strana 1, celkem 3

^
« p /

Naše značka č. j. D500/18563/2018 ze dne 2018-06-15

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovuje do 3. 7. 2018 do 10:00 hod. Nabídka doručená
po této lhůtě nebude otevřena, zadavatel si ji ponechá jako součást dokumentace o zadávacím
řízení.
Místo (adresa) pro podání nabídek:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

v případě osobního podání: tamtéž, na podatelnu (v pracovní dny v době od 6:00 do 14:00
hod), nebo na dispečink (v době mimo pracovní dobu podatelny).
5.

Otevírání obálek s nabídkami

Termín: 3. 7. 2018 v 10:05 hod.
Místo: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00
Ostrava, konzultační místnost č. dveří A-316.
Účast: nejvíce 2 zástupci za každého uchazeče.
6.

Způsob podání nabídek

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, a to v jednom originále.
V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
7.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění následující kvalifikace:
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona způsobem dle § 75
odst. 1 zákona.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona.
Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.
Technická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání technické kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 zákona.
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy zadavateli předloží originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Zadavatel si může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci již v průběhu zadávacího řízení.
Kvalifikaci lze prokazovat rovněž způsobem dle § 87, § 228 a § 234 zákona.
Podrobnosti k prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
8.

Pravidla pro hodnocení nabídek

8.1. Kritéria hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší celkové
nabídkové ceny.
8.2. Metoda vyhodnocení nabídek
Hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny bude provedena seřazením nabídek podle
absolutní hodnoty celkové nabídkové ceny (viz bod 7.2 zadávací dokumentace) vzestupně od
nejnižší po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
9.

Další podmínky a informace

Zadavatel dále upozorňuje, že veškerá komunikace mezi ním a dodavateli v rámci zadávacího
řízení bude probíhat elektronickými prostředky (nejlépe formou chatu elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek ppeSystem). V souladu s § 149 odst. 4 zákona proto musí
být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo označena uznávanou elektronickou
značkou.
Účastník zadávacího řízení nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevrací, zadavatel si je ponechá jako součást
dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 zákona.

S pozdravem

za zadavatele

DIAMO. státní podnik
"áchova 201
.,' 27 Stráž pod Ralskem

QS>

Ing. Josef Havelka
7
DIAMO, státní podnik /
vedoucí odštěpného závodu pDRA

Strana 3, celkem 3

