VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název veřejné zakázky:

Doplnění odprášení kontinuální sušárny S 414

Název zadavatele:
IČ zadavatele.
Kontaktní adresa zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
Telefon:
E-mail:

GenAgro Říčany
64506843
Zemědělská 458, 664 82 Říčany
Ing. Stanislav Studený
+ 420 602 595 697
genagro@volny.cz

Dnešním dnem, tj. 16.8.2013 Vás vyzývám k předložení nabídky na veřejnou zakázku na
dodávky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Projekt je spolufinancován
z Operačního programu životní prostředí osa 2
1. Zájemce o veřejnou zakázku musí splňovat základní kvalifikační předpoklady
2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV
název zboží

42212000-5
2.

počet kusů

Stroje pro zpracování obilovin

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) Konstatování stávajícího stavu

Na základě údajů zadavatele se na posklizňové lince zpracuje ročně průměrně 9 600t surovin.
Jde o obilniny, řepku a kukuřici. Převážná část je zpracována v suchém stavu. Jde celkem asi
o 7 600t/ rok. Zbytek tj. 2000t/rok je zpracován ve vlhkém stavu a následně sušen v sesypné
sušárně S 414 bez odprášení.
b) Technická specifikace
Cyklofiltr se sběrným potrubím je zařízení, kterým bude osazena kontinuální sušárna S 414.
Stávající 3 ks axiálních ventilátorů 7,5kW budou demontovány a sušárna bude osazena 3 ks
axiálních ventilátorů s cyklofiltrem 11kW.
V těchto cyklofiltrech dochází k odloučení prachových částic a jejich odvedení do centrálního
aspiračního potrubí. V dolní části tohoto potrubí je umístěn vak, do něhož jsou veškeré
prachové částice svedeny.
Sušárna tedy bude osazena 3 ks ventilátorů s cyklofiltrem, které musí splňovat:
- příkon cyklofiltru 11 kW/ks, celkem 3ks
- pochozí lávky u cyklofiltrů o min. rozměrech 2,5 x 2 m
- maximální úlet prachových částic (TZL) bude do 20 mg/m3
- vzduchotechnické potrubí pro odvedení prachových částic do vaků
- celkové množství vzduchu cyklofiltrů min. 49 500m3/hod


Do součásti nabídky vyžadujeme připojit návrh smlouvy o dílo, která musí obsahovat:
- položkový rozpočet
- harmonogram prací
- splátkový kalendář
- záruční dobu na jednotlivé celky
- garance servisu v hodinách
- technické podmínky výrobce jednotlivých sólo strojů uvedených v nabídce
Při nesprávném vyplnění položkového rozpočtu bude dodavatel vyřazen z výběrového řízení
Zadávací dokumentace je přílohou výzvy. Prohlídka místa plnění bude dne 20.8.2013 v 9.00
Místo plnění bude v sídle zadavatele na adrese uvedené v záhlaví této výzvy.Předpokládaná
cena je 1 100 000 Kč bez DPH.
Pokud nabídka nesplní minimální požadované technické parametry (základní) bude ze soutěže
vyřazena.
5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Zájemce stanoví nabídkové ceny podle zadávací dokumentace, tyto ceny budou bez DPH,
zvlášť DPH a včetně DPH a stanoveny jako konečné a nejvyšší možné. Pokud bude uchazeč
ze zahraničí, stanoví pouze cenu bez DPH. Zájemce bude ceny garantovat minimálně do doby
podpisu smlouvy. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž cenové údaje budou v Kč.
Nabídka musí obsahovat jméno obchodní firmy, sídlo a IČ uchazeče, přesnou adresu,
tel. a emailové spojení a uvedení odpovědného zástupce uchazeče.
Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče.
Uchazeč předloží společně s podáním nabídky na zakázku návrh smlouvy, která bude
obsahovat platební podmínky, termín ukončení díla a záruku na dodané dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit ve smlouvě její konečné znění.
6. Požadavek na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů:

-

-

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: předpoklady podle zákona
137/2006 Sb. § 53 odstavec 1 body a až k. Tyto požadavky lze prokázat
čestným prohlášením.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 body a až b
zákona 137/2006 Sb. Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat výpisem
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán, dále doklad o oprávnění k podnikání a to doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci tyto doklady mohou být
v prosté kopii ne starší 90 dní od data doručení nabídky. Tyto požadavky lze
prokázat také čestným prohlášením.

7. Lhůta pro podání nabídky
Vaši nabídku doručte zadavateli na výše uvedenou adresu do 9.9.2013, do 11:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce označené

názvem „NEOTVÍRAT veřejná zakázka“ a zpáteční adresou zájemce na GenAgro Říčany,
Zemědělská 458, 664 82 Říčany
8. Kriteria pro hodnocení veřejné zakázky
Základním kritériem pro posouzení nabídky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka
bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií a jejich váhy vyjádřené v %.
Váha v %
Nabídková cena v Kč bez DPH
Smluvní záruka na dílo (délka záruky v měsících)
Délka realizace díla v měsících
Zahájení servisních prací v minutách od nahlášení

60%
10%
10%
20%

9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
10. Termín a místo otevírání obálek
Termín otevírání obálek se stanovuje na 9. září 2013 v 15:00 hodin v kanceláři společnosti
v sídle zadavatele na výše uvedené adrese.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení nabídek kdykoliv bez udání důvodu.
Zadávací dokumentaci lze získat na adrese: GenAgro Říčany, Zemědělská 458, 664 82
Říčany

V Říčanech
…………………………..

Příloha:
-

zadávací dokumentace

