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

„Čerpadlo k vrtu VS2T II“
Zadavatel:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 / DIČ: CZ00002739 / Kontakty: Tel.: +420 487 892
222, E-mail: tuu@diamo.cz, Webové stránky: www.diamo.cz,
Profil zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/default.aspx/

Obchodní název / adresa

IČO / DIČ / Kontakty
Jméno a příjmení osob
oprávněných jednat
jménem zadavatele

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku,
ředitel odštěpného závodu Těžba a úprava uranu

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. Ludvík Kašpar

Identifikační číslo veřejné zakázky
VZMR 1149 2020

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka čerpadla 1ks Grundfos SP-60-11N, dle technické specifikace
uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy.

Místo a termín plnění
Termín plnění: do 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
Místo plnění: DIAMO, s. p. odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem.
Dodací podmínka: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2020.
Klasifikace CPV:

42122100-1

Doklady o kvalifikaci
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci

Obsah nabídky
• cenová nabídka [v Kč bez DPH, datum zpracování a číslo nabídky],
• technický list čerpadla,
• doplněný návrh smlouvy ve formátu PDF a WORD,
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• doklady o kvalifikaci v prosté kopii.
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.

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.

Návrh smlouvy
Text návrhu smlouvy, který mimo jiné obsahuje obchodní podmínky, tvoří přílohu č. 1 této
výzvy k podání nabídky. Je připraven tak, aby dodavatel do tohoto textu doplnil na
vyznačených místech identifikační údaje, cenu za realizaci předmětu plnění, údaje u místa
podpisu na konci smlouvy, případně další kritéria, vyplývající ze zadávacího řízení (záruka
apod.). Místa pro doplnění jsou označena modrým písmem, popř. v hranatých závorkách.
Úpravy nebo doplňky textu ze strany dodavatelů jsou mimo vyznačená místa pro zadavatele
nepřípustná. Výjimkou může být formální úprava textu, např. v části identifikace pro zahraniční
dodavatele nebo návrhy změn, kterými se však nesmí měnit smysl nebo význam ustanovení,
či zhoršovat pozici zadavatele nebo stanovení jeho dodatečných povinností. Dodavatel není
oprávněn podmínit jím navrhované obchodní podmínky, které jsou předmětem hodnocení,
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek v nabídce,
které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky.

Osoba oprávněná k administrativě veřejné zakázky

Kamila Biedermannová, tel. 487 894 323, e-mail: biedermannova@diamo.cz, oprávněná
zadavatelem činit úkony v písemném i elektronickém zadávacím řízení veřejné zakázky
(správa chatové komunikace, vyřizování dotazů, připomínek, vysvětlení zadávací
dokumentace, rozhodnutí zadavatele, autorizace dokumentů zadavatele el. podpisem, atd.)

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace (případně související dokumenty)
odešle zástupce zadavatele e-mailem do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, a to všem
dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace zpřístupněna. Zadavatel současně uveřejní
vysvětlení zadávací dokumentace ke stažení v elektronickém nástroji pro podání nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti, a to kdykoli před uplynutím termínu pro podání nabídek.
Budou-li vysvětlení zadávací dokumentace důvodem úprav zadávacích podmínek, může
zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

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.
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Elektronický nástroji ppeSystem 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).
Zadavatel zajistil, aby elektronický nástroj, jehož prostřednictvím budou uskutečňovány úkony
v zadávacím řízení, splňoval požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Klientská podpora pro vstup do zadávacího řízení je na tel. číslech +420 608 887 077, +420
733 530 680, +420 595 170 913, +420 595 170 923.
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: 24. 7. 2020, 8:00hodin.

Přílohy

Příloha č. 1

Návrh smlouvy (k doplnění zvýrazněných údajů dodavatelem)

Upozorňujeme dodavatele, že dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (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 předem informuje dodavatele, že pokud nebude mít souhlas všech účastníků
zadávacího řízení, zveřejní (na vyžádání) pořadí nabídek a nabídkové ceny bez názvů
účastníků zadávacího řízení.
Zadavatel zveřejní v souladu s ustanovením § 219, odst. 1, písm. a) zákona smlouvy
s plněním od 500 tis. Kč.

Ve Stráži pod Ralskem dne 17. 7. 2020
Za zadavatele

Kamila Biedermamnová
administrátor veřejné zakázky

Kamila
Biedermannov
á

Digitálně podepsal
Kamila Biedermannová
Datum: 2020.07.17
07:21:02 +02'00'
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