
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 
Název Výběrového řízení:  
„Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. – tavící a kalící pece“ 
 
1) Identifikace zadavatele 
 
Název zadavatele:  

Firma:  TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. 
Sídlo:  Rýmařov - Janovice, Opavská 169/12, PSČ 793 42 

IČ:  25824449 

Název osoby pověřené:  

   MIROSLAV PROS  
 Sídlo:   Sokolovská 1331/49, 708 00 Ostrava – Poruba  

 Korespondenční adresa: Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

 IČ:   702 72 620 

 Tel:   +420 605423423 
 Email:   mppv76@gmail.com 
 
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 
 

A1. Tavící a udržovací pec 
Tato pec se bude používat jako tavící a udržovací na různé slitiny kovů do 1300°C dle 
typu 
pece (cín, zinek, olovo, hliník, stříbro, zlato, měď). 
Minimální požadované parametry: 
Teplota: do 1300°C 
Kapacita pece: 30 kg Al 
Kapacita pece: 110 kg Cu 
MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ PECE: 
- limitní jednotka 
 
A2. Komorová kalící pec 
Komorová kalící pec se bude používat především pro kalení, žíhání a předehřívání 
kovové vsázky před kováním, pod oxidační atmosférou. Pec v poloplynotěsném 
provedení s retortou. 
Minimální požadované parametry: 
Maximální teplota: 1280°C 
Vnitřní objem: 225 litrů 
MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ PECE: 
- ručně ovládané dveře 
- regulátor 
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- Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze 

o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení.  
 

3) Předpokládaná hodnota zakázky:   =391.500,- Kč bez DPH 
 

4) Místo plnění zakázky:     Rýmařov - Janovice 
 
5) Předpokládaný termín zahájení plnění:  červenec 2014 

 
6) Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

 
- Základní předpoklady: Uchazeč předloží podepsanou a vyplněnou přílohu č. 1 této 

zadávací dokumentace.  
- Profesní předpoklady: Uchazeč předloží prostou kopii živnostenského oprávnění a 

prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku – pokud je v něm zapsán, Výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů.  

- Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku: Uchazeč předloží podepsanou a vyplněnou přílohu č. 2 této 
zadávací dokumentace.  
 

7) Obsah nabídky 
Uchazeč ve své nabídce mimo jiné předloží:  
- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče. Uchazeč předloží 

vyplněnou a podepsanou přílohu č. 3. této zadávací dokumentace.  
 

- Technický list od dodávaného zboží. Z technického listu musí být patrný přesný typ 
dodávaného zboží a parametry dodávaného zboží. 

 
Návrh smlouvy a obchodní podmínky v ní:  
- Uchazeč předloží do své nabídky svůj návrh smlouvy (pouze jednu smlouvu na oba 

stroje) dle platného Občanského zákoníku (obchodní zákoník již není v platnosti), ve 
které uvede, přesné označení nabízeného plnění (konkrétní typy, harmonogram 
dodání, kontaktní osoby, obchodní podmínky atd.), které musí respektovat níže 
uvedené podmínky zadavatele:  
1. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů,  
2. Poskytnutá záruka musí být přinejmenším stejná nebo delší než poskytuje výrobce,  
3. Předmětem této zakázky je i samotná doprava zařízení, montáž a uvedení do 
provozu a proškolení zadavatelem určeného personálu. 
4. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele musí být vyšší, než 0,5 % z nabídkové ceny 
za každý den prodlení, 
5. Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení, 
6. Uchazeč do návrhu smlouvy musí uvést toto ustanovení „Dodavatel je povinný 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů“.  
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8) Způsob zpracování nabídky 

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce, popřípadě ve slovenském jazyce. 
 

- Nabídka bude předložena v listinné podobě, bude svázaná a zapečetěna proti 
neoprávněné manipulaci. Dále k nabídce bude doloženo CD s elektronickou podobou 
oskenované nabídky (včetně podpisů) například ve formátu *.PDF 

- Nabídka bude zadavatel předložena v zapečetěné obálce, opatřené názvem výběrového 
řízení a přesnou adresou uchazeče včetně IČ. Dále na obálce bude nadpis tohoto znění 
„POZOR NABÍDKA NEOTEVÍRAT“.  

- Uchazeč může podat svou přihlášku do tohoto výběrového řízení písemně na e mail: 
mppv76@gmail.com , kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: 
Miroslav Pros, tel: +420 605423423, email: mppv76@gmail.com . 
Uchazeč uvede ve své přihlášce název veřejné zakázky a veškeré identifikační údaje: 
Název, Sídlo, Korespondenční adresu, Kontaktní osobu, email na kontaktní osobu, 
telefonní číslo na kontaktní osobu. 

- Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou zasílány písemně, a to 
na e-mailovou adresu: mppv76@gmail.com nejpozději však 6 kalendářních dnů 
před podáním nabídek.  
 
Kontaktní osoba: Miroslav Pros, tel. +420 605 423 423  
 
Žádost o dodatečné informace musí obsahovat jméno fyzické osoby či název 
společnosti dodavatele (uchazeče), jméno kontaktní osoby dodavatele, adresu 
dodavatele, IČ, e-mailovou adresu, telefonní spojení a formulaci dotazu dodavatele. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku 
budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
dodavatele. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku 
budou uveřejněny stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací 
dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci tedy na internetových stránkách 
zadavatele. 
 

9) Způsob zpracování nabídkové ceny 
 

- Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky / 
etap zakázky, apod. K tomu uchazeč využije přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.  

- Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu 
zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, 
poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková 
cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 
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- Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, 

DPH a celková cena včetně DPH. Takto stanovená cena bude rozepsána v návrhu 
smlouvy.  

 
10) Hodnocení uchazečů 

- Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  
Způsob hodnocení:  
Nabídky budou sestaveny dle nabídkových cen v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. 
Předmět tohoto výběrového řízení bude přidělen uchazeči s nejnižší nabídkovou 
cenou.  

 
11) Lhůta a místo pro předkládání nabídky 

 
Níže uvedená adresa je místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující 
je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. 
 

Adresa:  Miroslav Pros 

Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Kontaktní osoba: Miroslav Pros 

E- mail:  mppv76@gmail.com 

Tel.:   +420 605423423 

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení 
výběrového řízení v Obchodním věstníku 10/06/2014 a končí dne 11/07/2014 do 
12:00 hod.  

Nabídky se průběžně přijímají každý pracovní den vždy od 08:00 do 12:00 hod.  
 
12) Náklady účasti 

- Uchazeči nejsou oprávněni po zadavateli vymáhat náklady spjaté s účasti v tomto 
výběrovém řízení.  
 

13) Zadavatel vyloučí nabídku dodavatele 
Nabídky jsou pro zadavatele nepřijatelné v  níže uvedených případech a musí být z 
výběrového řízení vyřazeny.  
 
Jedná se o nabídky: 
1. Nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky Zadavatele na předmět plnění 
zakázky; 
2. které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět 
zakázky, pokud nešlo o požadavky formálního charakteru; 
3. u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace; 
4. které jsou v rozporu s platnými právními předpisy; 
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5. které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele nebo 
neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu; 
6. které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Postup zadavatele při průběhu a výběru nejvýhodnější nabídky určují pravidla pro výběr 
dodavatelů 17_17_M OPPI, č. aktualizace 9/0 s platností od 13/01/2014 a Pokyny k úspěšné 
realizaci výběrového řízení na dodavatele. 

 
 

14) Ostatní podmínky 
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 

požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 
- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
- Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 

veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Podpis osoby pověřené 
Miroslav Pros  
Česká 1108/18 
700 30 Ostrava – Zábřeh 
Tel: +420 605423423 
Email: mppv76@gmail.com 

 
 
Přílohy ZD:  
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům, 
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče 
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 4 – Rozpočet  
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