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Výběrové řízení č. VŘ72101/67/2014 Ohřívák vzduchu 

 

Základní informace o poptávajícím: 

SPOLANA a.s. 

Centralizovaný nákup 

ul. Práce 657 

277 11 Neratovice 

 

IČ: 45147787 

DIČ: CZ45147787 

Závod PVC - VCM 

 

 
1. Předmět výběrového řízení 
   

- Výroba ohříváku vzduchu dle zadaného výkresu (včetně průvodní dokumentace 

do revizní knihy) 

- Materiálové provedení celonerezové 1.4541 

- Výkres číslo 2012 545.0 přiložen 

- VOTDP přiloženy 

 

1.1.  Obecné požadavky na nabízejícího  

 

 Nabízejícím je dále nazývána firma, která potvrdila zájem o účast v tomto výběrovém řízení. 

 Vše, co nebude výslovně uvedeno jako spolupůsobení poptávajícího, musí být obsaženo 

v ceně nabízejícího. 

 Nabízející prohlašuje, že zkontroloval správnost a úplnost všech podkladů, dokumentace a 

pokynů předaných mu objednatelem před odesláním nabídky a zaručuje jejich správnost, 

úplnost a způsobilost k řádnému provedení předmětu poptávky. 

 

2.  Podmínky výběrového řízení  

2.1. Podmínky řízení  

 

 Poptávající si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i právo odmítnout všechny nabídky, 

pokud by nebyly z hlediska poptávajícího vyhovující. Poptávající si vyhrazuje právo 

realizovat jen část předmětu výběrového řízení, nebo vypsat nové. 

 Nabízející nese veškeré náklady spojené s přípravou, zpracováním a podáním nabídky a nemá 

právo na úhradu nákladů, spojených s účastí v poptávkovém řízení. 

 Podané nabídky nebude poptávající vracet nabízejícím. 

 Nabízející nemají právo účasti na otevírání obálek s nabídkami. 

 Nabídka musí být zpracována a rozčleněna v souladu s touto zadávací dokumentací.  

 Výsledek výběrového řízení je nepřenosný na jiné firmy bez souhlasu poptávajícího. 
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 V průběhu výběrového řízení ani po jeho ukončení nebude poptávající podávat nabízejícím 

jakékoliv informace o podaných konkurenčních nabídkách.  

 Poskytnutí nepravdivých údajů v nabídce nebo nabídka nebude zahrnovat minimální rozsah 

požadovaného plnění, bude důvodem pro vyřazení nabízejícího z poptávkového řízení. 

 Poptávající si vyhrazuje právo provést vyhodnocení poptávkového řízení vícekolově. Pro užší 

kola mohou být stanoveny doplňující podmínky k upřesnění nabídek. Poptávající očekává 

možnost dalšího jednání o slevě z nabídnuté ceny. 

 Veškeří subdodavatelé nabízejícího podléhají odsouhlasení poptávajícím. Poptávající si 

vyhrazuje právo zúžit výběr subdodavatelů a to ve vazbě na doložené doklady a zkušenosti. V 

případě nesouhlasu poptávajícího se subdodavatelem navrhne nabízející jiného subdodavatele.  

 Tento dokument je vlastnictvím poptávajícího a nesmí být použit bez jeho souhlasu za jiným 

účelem, než je toto výběrové řízení. Jakékoliv kopírování či distribuce tohoto dokumentu, 

nebo jeho příloh, není přípustná bez předchozího souhlasu poptávajícího. 

 Nabízející se zavazuje, že všechny informace získané v rámci tohoto výběrového řízení budou 

považovány za důvěrné. 

 

2.2. Požadovaný termín dodávky –  červen 2014 

 

 

3.  Obsah a členění nabídky 
  

A)  Dokladová část: (není nutná, pokud nabízející již předložil v rámci nabídek v roce 2013 a 

nedošlo od té doby ke změnám) 

- identifikační a kontaktní údaje nabízejícího; jméno osoby zodpovědné za podání nabídky 

- kopie výpisu OR  

- oprávnění k vykonávání předmětné činnosti, včetně příslušných certifikátů kvality 

- způsob krytí rizik spojených s podnikáním nabízejícího (pojištění) 

- soupis referencí nabízejícího 

- prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

 

 

B)  Obchodně - technická část: 

- předmět nabídky 

- termín dodávky 

- podmínky záruční doby 

- platební podmínky (SPOLANA a.s. preferuje splatnost faktur 90 dnů) 

- případné úroky z prodlení  

- platnost nabídky – požadujeme min. 3 měsíce 

 

C)  Cena  

a) nabízená cena za dodávku musí být uvedena položkově i celková. 

 

 

Kontaktní osoba pro obchodní dotazy:  Nabízející, který bude požadovat jakékoliv 

vysvětlení dokumentů výběrového řízení, může uvědomit poptávajícího telefonicky, písemně 

nebo e-mailem na adresu:   

SPOLANA a.s., Centralizovaný nákup, ul. Práce 657, 277 11 Neratovice 

           Miloslava Střížková, tel.: 315 665 294, mob.: 736 503 555 

             e-mail: miloslava.strizkova@spolana.cz 

 

 

mailto:miloslava.strizkova@spolana.cz
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4. Forma a termín podání nabídek  
 

Nabízející předloží nabídku osobně do podatelny SPOLANA a.s., nebo zašle doporučeně   

poštou na adresu poptávajícího.  

 

• Nabídky musí být předloženy ve dvou samostatných zalepených obálkách.  

• Jedna obálka bude obsahovat dokladovou a obchodně-technickou část a bude označena takto:  
 

„Výběrové řízení č. 72101/67/2014 Ohřívák vzduchu“ 

      

nerozlepovat – výběrové řízení  

dokladová a obchodně-technická část 

 

   NABÍZEJÍCÍ: ................................................................................. 
 
 

•  Druhá obálka bude obsahovat cenu a bude označena takto: 

 

„Výběrové řízení č. 72101/67/2014 Ohřívák vzduchu“ 

      

nerozlepovat – výběrové řízení  

cenová část 

 

   NABÍZEJÍCÍ: ................................................................................. 
 
 

Upozornění: Nabídky předložené jiným způsobem a formou budou vyřazeny z výběrového 

řízení. 
 
 

Nabízející musí zaslat/předat svoji nabídku nejpozději do 17. 4. 2014 do 14:00 hod. 

 

V případě, že nabídku obdržíme po tomto termínu bez předchozí vzájemné dohody o 

posunutí termínu pro doručení nabídky, bude tato nabídka vyřazena z výběrového 

řízení. 
 

 

5.   Vyhodnocení výběrového řízení 
Termín vyhodnocení není stanoven. Po vyhodnocení nabídek obdrží nabízející stanovisko 

k nabídce. 

Poptávající má interní předpisy na vyhodnocení výběrového řízení. Nabízející nebude 

obeznámen se způsobem výběru.  

 

 

6.  Přihláška do výběrového řízení  
Žádáme Vás o potvrzení obdržení poptávky a o vyjádření, zda se zúčastníte poptávkového 

řízení na e-mail: miloslava.strizkova@spolana.cz 

 
 
                       Beata Zajícová 

                        Nákupčí senior 

                    SPOLANA a.s. 

mailto:miloslava.strizkova@spolana.cz

