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1

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 výměna stávajícího nákladního výtahu novým nákladním výtahem, včetně
souvisejících stavebních úprav. Dodání zařízení spočívá v doručení zařízení do místa realizace, včetně
instalace a zprovoznění, realizace zkušebního provozu a zaškolení obsluhy a technického personálu.

Požadované parametry nákladního výtahu

2.1
Popis:
•
•
•
•

•
•
•

Požadované minimální vnitřní rozměry kabiny: délka: 2400 mm, šířka:1200 mm
Šířka vstupu do výtahu musí být stejná s šířkou kabiny
Nosnost: 2 000 kg
Stanice: v základní verzi 4 podlaží (do opce přidat 5. podlaží na půdě budovy – nejvyšší
stanice)
• 1.stanice – suterén – výstup jednostranný
• 2.stanice – přízemí – výstup jednostranný
• 3.stanice – 1.patro – výstup jednostranný
• 4. stanice – 2. patro – výstup oboustranný
• 5.stanice – 3. patro – výstup jednostranný (opce)
Typ výtahu: Nákladní výtah dle platné legislativy
Výtah využíván v potravinářském provozu, jeho povrchy (dveře, kabina) musí umožňovat
snadnou čistitelnost.
Výtah by měl být připravený pro připojení interního kamerového systému

Ostatní:
•
•
•
•
•

Nabídka musí obsahovat návrh stavebních úprav.
Nabídka musí obsahovat požadavky na připojení elektrické energie.
Nabídka by měla obsahovat návrh servisní smlouvy.
Součástí nabídky musí být ceník servisních prací a pravidelných revizí
Součástí projektu je také demontáž původního výtahu

•

3

Součástí nabídky musí být návrh časového harmonogramu prací spojených s demontáží
původního výtahu a instalací nového. Doba nutná na realizaci projektu je součástí
hodnotících kritériích.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 1.500.000 Kč až 3.000.000 Kč.

4

Místo plnění zakázky

Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava.

5

Termín realizace

Termín realizace: do 31. 1. 2023

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.

8
•

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 nákladního výtahu 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 nákladního výtahu v rámci projektu Modernizace výroby tavených sýrů“.
• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 2 Čestné
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce s názvem „Pořízení
nového nákladního výtahu 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

realizaci 30 %

100 * (nejvýhodnější nabídka /hodnocená
nabídka2) * váha

Doba nutná
projektu

na

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
•
•
•
•
•
•
•

1
2

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.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

V případě nabídky v EUR nebo USD se použije kurz ČNB střed platný k 30. 6. 2022.
Počet dnů nutných k realizaci projektu (od demontáže původního výtahu až po předání k užívání)

