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Identifikace zadavatele

Název zadavatele:

Moravia Lacto a.s.

IČ:

49969897

DIČ:

CZ49969897

Adresa sídla zadavatele:

Jiráskova 2430/94, Jihlava, 586 01

Osoby oprávněné jednat za Ing. Martin Hudík, předseda představenstva
zadavatele:
Kontaktní osoby:

Rostislav Mudruňka, technický ředitel

Telefon

+420 725 305 639

e-mail:

mudrunka@moravialacto.cz

2

Předmět zakázky a požadavky zadavatele

Předmětem zakázky je dodání nového zařízení pro výrobu tavených sýrů. Dodání zařízení spočívá
v doručení zařízení do místa realizace, včetně instalace a zprovoznění, realizace zkušebního provozu
a zaškolení obsluhy a technického personálu.

Požadované parametry tavicího zařízení

2.1

Výkon:
•
•

45 tun taveného sýru při 5 pracovních hodinách v 20 pracovních dnech
Stanovený pracovní čas zahrnuje i proces přípravy (namletí ingrediencí potřebných k výrobě
jednotlivých druhů tavených produktů)

Používané suroviny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvrdé a polotvrdé přírodní sýry
Máslo
Voda
Tavící soli
Sušené odstředěné mléko
Tekuté mléčné produkty (mléko, smetana, kysané mléko)
Koření
Šunka

Popis:
•
•
•

•
•
•

Zařízení bude obsluhovat jeden pracovník
Zařízení musí být schopno přípravy ingrediencí rozřezáním na tavitelné kousky
Po procesu tavení bude do vyrobené taveniny přidána šunka a koření, které je nutno pouze
promíchat a nesmí dojít k rozmělnění. Při tomto procesu musí být zachována konzistence
a velikost kusů přidané šunky a koření.
Ohřev pomocí přímého vstřiku páry
Čištění zařízení musí probíhat v automatickém režimu
Řízení stroje:

Zařízení musí být vybaveno systémem pro možnost tvorby a ukládání výrobních
receptur
o Veškerá výrobní a provozní data musí být ukládána s možností zobrazení na
ovládacím panelu a exportu dat.
o Preferovaný řídicí systém Siemens
o Systém musí zobrazovat veškerá alarmová hlášení
o Celý výrobní proces musí být automaticky řízen
Veškeré použité materiály musí být vhodné pro styk s potravinami
Součástí dodávky zařízení musí být mobilní zásobník na vyrobený produkt. Tento zásobník
bude sloužit k přepravě vyrobené suroviny do balícího zařízení. Zásobník musí být uzavíratelný,
temperovaný a vybavený čerpadlem sloužícím k dopravě vyrobené suroviny do balícího
zařízení. Čerpadlo musí být zvoleno tak, aby nedošlo k rozemletí přidané šunky a koření.
Mobilní zásobník musí být sanitovatelný.
o

•
•

Ostatní:
•
•
•
•
•
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Nabídka musí obsahovat požadavky na připojení jednotlivých médií.
Nabídka musí obsahovat provozní spotřeby jednotlivých medií
Nabídka musí obsahovat návrh servisní smlouvy
Součástí nabídky musí být seznam provozních náhradních dílů pro 2 letý provoz s uvedením
ceny
Součástí nabídky musí být ceník servisních prací

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 5.000.000 Kč až 8.000.000 Kč.

4

Místo plnění zakázky

Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava.

5

Termín realizace

Termín realizace: do 31. 1. 2023
Termínem realizace se myslí předání zařízení do běžného provozu.

6

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky na základě
harmonogramu realizace projektu.
Nabídková cenu musí zahrnovat odhad nákladů na servisní činnost a náhradní díly v následujících
5 letech.
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, náklady na dopravu, instalace,
ubytování a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není
přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Celková nabídková cena bude uvedena v CZK, EUR nebo USD v členění cena bez DPH, DPH a celková
cena včetně DPH.

7 Prokázání kvalifikačních předpokladů
7.1 Základní předpoklady
•

7.2

Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Zadávacího řízení se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům
a právnické osoby, které splňují základní profesní kvalifikační předpoklady. Profesní kvalifikační
předpoklady uchazeč prokáže předložením:
•

7.3

Kopií dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud
je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem
systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů
či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.).

Technické předpoklady

Seznamu referenčních zakázek za poslední 3 roky. Minimální úroveň jsou 3 reference, kdy hodnota
referenčních zakázek musí být minimálně ½ předpokládané hodnoty zadávané zakázky.
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Lhůta a místo pro předkládání nabídky

•

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené identifikací uchazeče na adresu:
Moravia Lacto a.s.
Rostislav Mudruňka, technický ředitel
Jiráskova 94, 586 01 Jihlava

•

Lhůta pro podání nabídky je 30. 6. 2022 10:00. Na obálce bude velkými písmeny uvedeno
”NEOTVÍRAT!” a název zakázky ”Pořízení nového zařízení pro tavení sýrů v rámci projektu
Modernizace výroby tavených sýrů”. Při doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí
zadavatelem považováno faktické převzetí nabídky.

•

Otevírání obálek bude probíhat bez účasti zástupců uchazečů 1. 7. 2022 v 10:00.

9 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
9.1 Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:
• Identifikace uchazeče (název uchazeče, adresa sídla, IČO, osoba zastupující zadavatele,
telefonní a emailový kontakt) – Příloha č. 1 Krycí list nabídky k zakázce s názvem „Pořízení
nového zařízení pro tavení sýrů v rámci projektu Modernizace výroby tavených sýrů“.
• Čestné prohlášení o s;plnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 2 Čestné
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce s názvem „Pořízení
nového zařízení pro tavení sýrů v rámci projektu Modernizace výroby tavených sýrů“.
• Popis navrhovaného řešení plnění zakázky včetně harmonogramu realizace projektu.
• Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
• Nabídková cena dle bodu 6 Způsob zpracování nabídkové ceny.

9.2
•

•

Předložení nabídky
Nabídka musí být zpracována v české jazyce.
Nabídka se předkládá v listinné podobě. Naskenovaná kopie i s podpisy se předává na datovém
nosiči nebo prostřednictvím emailu mudrunka@moravialacto.cz nebo prostřednictvím
zabezpečeného úložiště na internetu.

10 Způsob hodnocení nabídek

Nabídky jsou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií. Součet vah jednotlivých kritérií odpovídá
100 %.
Kritérium

Váha kritéria

Stanovení hodnoty kritéria

Nabídková cena1

70 %

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená
nabídka) * váha

Termín realizace

20 %

100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější
nabídka2) * váha

Počet referenci na základě 10 %
kvalifikačních předpokladů

100 * (hodnocená nabídka3 / nejvýhodnější
nabídka) * váha

Hodnotící komise po otevírání obálek s nabídkami a po posouzení splnění kvalifikačních předpokladů
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách provede hodnocení nabídek.
Nejvýhodnější bude ta nabídka, která obdrží nejvyšší hodnocení.

11 Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12 Poskytování dodatečných informací
•

•
•

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (elektronická forma) dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, e-mailem na adrese: mudrunka@moravialacto.cz. Elektronická žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče.
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávací podmínkám i bez
předchozí žádosti.

13 Závěrečné ustanovení
•
•
•
•
•
•

Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče
vyřadit z další účasti ve výběrovém řízení.
Nabídky musí být doručeny na výše uvedenou adresu (dle bodu 8 této zadávací dokumentace) v
požadované lhůtě. Na později doručené nabídky se bude pohlížet, jako by nebyla podána.
Zadavatel si může od uchazeče vyžádat písemné vysvětlení informací uvedených v nabídce,
případně jejich doplnění.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu, a to až do doby podpisu smlouvy.
Vítězný uchazeč je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V případě nabídky v EUR nebo USD se použije kurz ČNB střed platný k 30. 6. 2022.
Počet dnů do termínu realizace.
3
Počet referencí splňující kvalifikační předpoklady.

1

2

