Výběrové řízení
Dílčí protipovodňová opatření - rozvodna check tank realizace
Základní informace o poptávajícím:
SPOLANA a.s.
Centralizovaný nákup
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
IČ: 45147787
DIČ: CZ45147787

1. Předmět poptávkového řízení
Popis navrhované investice vč. specifikace návrhu možného technického řešení

Cílem investice je přemístění rozvaděčů dle přiložené projektové dokumentace.
Realizátor musí navíc vyřešit realizaci včetně dokumentace pro:
- ocelové konstrukce pod kontejnerem
- ocelové plošiny před vstupem do kontejneru
- schodiště na plošinu vstupu do kontejneru
Všechny ocelové konstrukce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN a opatřeny nátěry
v souladu s vnitropodnikovým technickým předpisem PTP-09-501, příloha č.3
1.2
•
•

•

Obecné požadavky na plnění zhotovitele :
Vše, co nebude výslovně uvedeno jako spolupůsobení poptávajícího, musí být plněním
nabízejícího a musí být obsaženo v nabídkové ceně.
Zhotovitel prohlašuje, že zkontroloval správnost a úplnost všech podkladů, projektové
dokumentace a pokynů předaných mu objednatelem před uzavřením této smlouvy a zaručuje
jejich správnost, úplnost a způsobilost k řádnému provedení předmětu plnění dle této
SMLOUVY.
Původcem odpadu je zhotovitel

2. Podmínky výběrového řízení
2.1

Podmínky poptávkového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení výběrové řízení zrušit
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
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Nabídka musí věcně zahrnovat alespoň minimální rozsah požadovaného plnění, který je uveden
v čl. 1 poptávky. Nabídky, které nebudou zahrnovat minimální rozsah požadovaného plnění
mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.
Výsledek poptávkového řízení je nepřenosný na jiné firmy bez souhlasu poptávajícího.
V průběhu poptávkového 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.
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.
2.2

Termín realizace
2015
Dokončení prací nutno dělat při odstavení zařízení z provozu po dohodě s provozovatelem
(předpokládaný termín zastávky Z-PVC je říjen – listopad 2015)

3. Obsah a členění nabídky
A)
-

Dokladová část: není nutná pokud nabízející již předložil v rámci nabídek PŘ 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

B)
-

Technická část :
rozsah nabízeného plnění
specifikace případných odchylek od projektové dokumentace
harmonogram realizace
požadavky na spolupůsobení poptávajícího
podrobná specifikace dokladů a zkoušek
délka záruční doby

C)

Cena a platební podmínky
musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací (např. náklady na ubytování, cestovné

apod.)
nabízenou limitní cenu + DPH
platební podmínky

4. Kontaktní osoby
Kontaktní osoba provozovatele : Ing. Aleš Patočka ; vedoucí Z-PVC, 736506554; ales.patocka@spolana.cz
Antonín Urbánek, hl mechanik Z-PVC, 73650630,
antonin.urbanek@spolana.cz
Miroslav Čermák, mechanik EU-VCM, 736506635,
miroslav.cermak@spolana.cz
Kontaktní osoba pro obchodní dotazy : Ivana Hradcová; nákupčí – Investice,736505594;
ivana.hradcova@spolana.cz
Za investiční výstavbu : Milan Pilař; investiční výstavba; 739384716; milan.pilar@spolana.cz
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5. Forma 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 :

„Dílčí protipovodňová opatření – rozvodna check-tank - realizace
na Z-PVC “ ve Spolana a.s.
nerozlepovat – poptávkové řízení !
cenová část
NABÍZEJÍCÍ: .................................................................................

-

Druhá obálka bude obsahovat cenu a bude označena takto:

„Dílčí protipovodňová opatření – rozvodna check-tank - realizace
na Z-PVC“ ve Spolana a.s.
nerozlepovat – poptávkové řízení !
cenová část
NABÍZEJÍCÍ: .................................................................................

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

6. Termín pro podání nabídek
Nabízející musí zaslat/předat svoji nabídku nejpozději do 15.9. 2014 do 15,00 hodin.
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.

7. Adresa pro podání nabídky:
SPOLANA a.s.
Ivana Hradcová
Investice
ul. Práce 657
277 11 Neratovice

8. Přihláška do výběrového řízení
Žádáme Vás obratem o potvrzení obdržení poptávky a o vyjádření, zda se účastníte poptávkového
řízení na e-mail : ivana.hradcova@spolana.cz.
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9. Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště - termín není stanoven, v případě potřeby si
individuální termín dohodněte s p. Pilařem
Osoby musí být vybaveny vlastní ochrannou přilbou a dalšími ochrannými prostředky
(montérky, pracovní obuv, ochranné brýle ). Bez těchto ochranných pomůcek nebude příslušná
osoba vpuštěna do areálu!!!!!!
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