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VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY
EVIDENČNí ČíSLO
42210000-1
44163160-9
65310000-9
452542004

CPV

Druh zadávacího

- otevřené řízení veřejné zakázky na službu dle
§ 27 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- nadlirnitnl

řízení:

Předpokládaná cena předmětu plnění bez DPH

Zadavatel (identifikační

údaje veřejného

6.000.000,- Kč

zadavatele)

:

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Podskalská 324
386 01 Strakonice
IČ : 26068273
DIČ : CZ 26068273
Tel:
383312414
Fax:
383312402
e-mail: j.tuma@pivovar-strakonice.cz

Vám dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále
jen .zákon") předává zadávací dokumentaci jako podklad k podání nabídky
v otevřeném nadlimitním řízení veřejné zakázky na službu:

Modernizace technologie DUDÁK - Měšťanského pivovaru
Strakonice, a.s. - průtokový paster pro export piva

Zadavatel rozhodl o zveřejnění tohoto výběrového
společnosti
4/2012- 04 ze dne 27.3.2012 :

řízení na základě usnesení představenstva

č,

1. Druh a předmět

veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace je dodávka služby dle
zákona 137/2006 Sb. v členění:

1.1. Dodávka technologie. strojního zařízenía) Průtokový
b) Pufr tank
c) Čerpadla

es

paster
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Potřebné propojovací panely a potrubní
Náhradní díly pro 2 letý provoz

rozvody

Pivovar Strakonice v současné době zajišťuje mikrobiologickou trvanlivost piva pomocí 2 MMS filtrů.
Jeden s 22 filtračními elementy slouží pro pivo plněné do KEG a druhý s 35 filtračními elementy slouží
pro filtraci piva plněného do lahví. Vzhledem k potřebě prodloužit dobu garance mikrobiologické
trvanlivosti
piva pro export, rozhodl se pivovar instalovat průtokový paster. Paster by se dále
používal pro výrobu tzv. ovocných piv nebo nefiltrovaných piv s prodlouženou trvanlivostí. Tomuto
rozsahu použití odpovídá i rozsah požadovaných pasteračních jednotek. Paster bude sloužit vždy
buď pro pivo stáčené do lahví nebo pro pivo stáčené do KEG sudů. Mikrobiologická stabilita piva pro
tuzemský trh bude nadále zajišťována pomocí MMS fitrace.

Místo realizace
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, 386 01 Strakonice
~arízení bude umístěno v prostoru stáčení KEG a to mezi stávající MMS filtr pro lahvovnu a dopravní
pás KEG linky. Prostor má použitelnou plochu 15 m2. Prostor je orientačně vyznačen na obrázku
1.- viz příloha
Pivo a potřebná média budou připojeny v prostoru stáčeni KEG.
č.

Termín plnění

zahájení od
zahájení zkušebního provozu
dokončení

01.10.2012
03.12.2012
15.12.2012

2. Zadávací řízení:
Zadávací dokumentace - poskytnutí:
Zadávací dokumentace bude poskytnuta všem uchazečům zdarma na vyžádání, kteří o tuto veřejnou zakázku
projeví zájem na základě písemné žádostí.
Písemná žádost musí být doručena zadavateli nebo jeho zástupci nejpozději k termínu pro podání nabídky24.05.2012.
Místo vyzvednutí -

LlMEX eB a.s. pracoviště České Budějovice,
Pekárenská 549,37004
České Budějovice
Tel.: 602437264,
Fax: 387313279,
e-mail: kulir@limexcb.com
limexcb@gmail.com

Lhůta pro podání nabídky:

24.05. 2012 do 9,00 hod

Místo podání nabídky
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice,
Podskalská 324
386 01 Strakonice
IČ : 26068273
po - pá 8,00 hod až 15,00 hod

Podmínky pro podání nabídek
a)
b)
c)

a.s.

:

každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 zákona se
považuje za jednu nabídku
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
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d)

e)

subdodavatelem,
jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 ,odst.6 zákona
více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za
jednoho uchazeče.
nabídky se podávají písemně. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídka v Iistinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na
které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona
Nabídky podané elektronickými prostředky musí být podány v souladu s požadavky stanovenými §149
zákona 137/2006 Sb.

Nabídka bude předložena
v řádně uzavřené obálce označené adresou uchazeče, který nabídku podává
nápisem: "Modernízace
technologie
DUDÁK - Měšťanského pivovaru
Strakonice, a.s. - průtokový paster pro export piva - NEOTVíRAT"
Nabídka bude uchazečem
předložena pouze v českém jazyce.

Otevírání obálek:

a

24.05.2012 v 9,00 hod
Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit maximálně 1 zástupce
uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.
Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí.
Jednání se dále mohou účastnit osoby jmenované zadavatelem a pověřené
Výkonem zadavatelské činnosti.

Místo otevírání obálek:
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.Podskalská 324
386 01 Strakonice, IČ : 26068273, zasedací místnost pivovaru

Lhůta pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám :
Písemná žádost musí být zadavateli od dodavatele
do 24.05.2012 do 09,00 hod ..

Prohlídka

doručena nejpozději do

místa plnění: zadavatel stanovuje, že pro zpracování nabídky je nezbytné,
aby se uchazeči - dodavatelé, kteří chtějí podat nabídku v tomto otevřeném
řízení zúčastnili prohlídky místa plnění.
Oficielní prohlídka se bude konat v pondělí 10.052012 v 9,00 hodin
- sraz účastníků před hlavním vchodem do areálu společnosti DUDÁK Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Další prohlídky je možno dohodnout se zadavatelem v průběhu lhůty pro
zpracování nabídky.

Varianty nabídky

: nejsou přípustné

Zadávací lhůta

: 30.06.2012

Údaje o hodnotících kritériích

: ekonomická výhodnost

nabídky

Hodnocení proběhne dle § 76 až 79 zákona Č. 137/2006 Sb.

Hodnotící kritéria:

Váha:

1. nabídková cena
2. výše pokuty za nedodržení termínu spuštění zkušebního provozu
3. výše pokuty za každý započatý měsíc nefunkčnosti po datu dokončení
4. cena jedné servisní hodiny dodavatele v průběhu záruční lhůty
5. čas v hodinách příjezdu servisního technika dodavatele od okamžiku
nahlášení poruchy

60
10
10
10

%
%
%
%

10 %
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celkem

100 %

Nabídka bude obsahovat:
A. KRycí

LIST NABíDKY

B. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele dle § 50 zákona Č. 137/2006 Sb.:
a) doložením základních kvalifikačních
předpokladů plně dle § 53, odst. 1,zákona Č. 137/2006 Sb.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu předložením Čestného
prohlášení + doklady uvedenými v odstavci 2 § 53 zákona 137/2006 Sb. , tj. výpisy z evidence Rejstříku
trestů dle odst.1 bodu a) a b), potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební daní
čestným prohlášením
- odstavec1, pismeno f) , potvrzenim příslušného
orgánu a instituce odstavec1,pismeno h) a čestným prohlášením - odst. 1.plsrn. c) až e) a g), i) až I).
Doklady výše uvedené budou doloženy v prostých kopiích.

b) doložení profesních kvalifikačních předpokladů plně dle § 54 zákona Č. 137/2006 Sb. :
b.1.) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
pokud je v něm zapsán
Doklad prokazujíci splnění tohoto bodu profesních kvalifikačních předpokladů plně dle § 54 zákona
č. 137/2006 Sb. nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace starší 90
kalendářních dnů a bude doložen v originále nebo úředně ověřená kopii
b.2.) doklady o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazujíci příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel požaduje doložit oprávnění:
a) "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení"
b) "Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení"
b.3.) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Zadavatel požaduje doložit:
a) "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení" - oprávněni odpovědné osoby
b) "Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení" - oprávnění odpovědné osoby
C) doložení ekonomických a finančních

kvalifikačních

předpokladů plně dle § 55 zák.

Č.

137/2006 Sb

c.1)Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za Škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč.
c.2) Dodavatel předloží údaje o celkovém obratu zjištěný podle zvláštních právních předpisů za
poslední 3 účetní období (rok 2009,2010 a 2011).
Dodavatel splní ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho celkový obrat zjištěný podle
§1odst.2 písm.e) a § 20 odst.1 písm.a)bod 2 zákona Č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, dosažený v posledních 3 účetních období činil minimálně 50 mil. Kč v každém roce.
Dodavatel prokáže splnění tohoto bodu ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů plně dle § 55
zákona Č. 137/2006 Sb. formou účetní uzávěrky za předcházející 3 účetní období včetně zpráv auditora, je li
zákonem pro daného dodavatele uložena v originále nebo úředně ověřené kopii.
D) doložení technických kvalifikačních předpokladů plně dle § 56 zákona č.137/2006 Sb. :
d.1) seznamem významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky
Dodavatel splní tento požadavek zadavatele a § 56 zákona 137/2006 Sb. formou: Čestného prohlášení
dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, kde bude uveden soupis významných
dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky ( rok 2009,2010 a 2011); přílohou tohoto seznamu
musí být :
1. dvě osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatel, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli
nebo:
2. dvě osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě, než veřejnému zadavateli
nebo:
č.
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-53. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Osvědčeni budou doloženy v originále nebo úředně ověřená kopii.
d.2) doložením certifikátu o řízení jakosti vydaného dle českých technických norem akreditovanou
osobou - ČSN EN 150 9001
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený systém řizeni podniku
dle norem řady ISO 9001.
d.3) Nabídka musí obsahovat následující technické doklady a údaje požadované zadavatelem:
• čestné prohlášení uchazeče - Garantované kvalitativní a výkonové parametry zařízení
Prohlášeni bude obsahovat text, kde uchazeč popiše technologickou dodávku včetně jejich technických
parametrů a uvede, že tyto technické a výkonové parametry garantuje.
( rozsah výkonu zařizeni, spotřeba ledové vody při dané teplotě, spotřeba páry atd)
• Typy použitých regulací včetně typu řídícího systému a hlavních regulačních prvků
Nabidka bude obsahovat jasnou specifikaci dodávky v části výše specifikované zadavatelem.
• Použité konstrukční a nátěrové materiály
Nabídka bude obsahovat jasnou specifikaci dodávky v části výše specifikované zadavatelem.
• Rozměry a hmotnosti jednotlivých strojů
Nabídka bude obsahovat jasnou specifikaci dodávky v části výše specifikované zadavatelem.
• Hlučnost zařízení
Nabídka bude obsahovat jasnou specifikaci dodávky v části výše specifikované zadavatelem.
• Požadavky zařízení na obsluhu
Nabídka bude obsahovat požadavky dodavatele na zajištění obsluhy dodávané technologie a to
ve specifikaci - denní obsluha ( počet hodin), občasná obsluha (četnost + počet hodin)
• Uvedení požadovaného prostředí
Nabídka uchazeče bude obsahovat údaje o tom, kam předmět plnění spadá dle platných ČSN a předpisů
z hlediska prostředí.
• Požadavky na přívody médií a elektrické energie
Nabidka bude jasně specifikovat požadavky na média a energie, které zabezpečuje zadavatel
• Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému a externímu informačnímu systému
Nabidka bude obsahovat technický popis a ekonomické vyčislení nákladů na možnost připojení
technologie k nadřazenému řídícímu systému a externímu informačnímu systému
• Schéma prostorového uspořádání
Součásti nabídky bude výkres umístění technologie s okótováním
• Seznam dodávaných náhradních dílů
Součástí nabídky technologie bude i dodávka náhradních dílů. Nabídka bude obsahovat seznam
náhradních dílů včetně počtu kusů
• Seznam případných subdodavatelů spolupracujících na předmětu díla
Nabídka bude obsahovat specifikaci subdodavatelů, které použije dodavatel ( uchazeč) k plnění své
dodávky - předmětu plnění.
Seznam subdodavatelů bude uveden farmou Čestného prohlášení uchazeče.
• Rozsah a harmonogram školení pracovníků obsluhy a údržby v místě pivovaru a u výrobce
Nabídka bude obsahovat časový harmonogram školeni pracovníků obsluhy a údržby v místě pivovaru
a u výrobce
• Časový harmonogram instalace, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a garančních
zkoušek zařízení
.
Nabídka bude obsahovat časový harmonogram instalace, montáže, zprovoznění, zkušebního
provozu a garančních zkoušek zařízení
• Podmínky předání zařízení do zkušebního provozu a garančních zkoušek
Nabídka bude obsahovat soupis podmínek uchazeče na zadavatele, které uchazeč požaduje, aby
proběhlo řádně předání zařizení do zkušebního provozu a garančních zkoušek
• Ceny a lhůty pro zajištění servisních prací a lhůta příjezdu servisního technika
Nabídka bude obsahovat Čestné prohlášení uchazeče, kde bude uvedena
a) cena jedné servisní hodiny dodavatele v průběhu záruční lhůty za výkon servisu u
zadavatele nad rámec garance
b) čas v hodinách přijezdu servisního technika dodavatele od okamžiku nahlášení poruchy
do místa opravy - DUDÁK - Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s.
c) dostupnost náhradnich dílů po dobu dalších 10-ti roků po ukončení záruční lhůty
d.4) vzorky, popisy a fotografie technologie určené k dodání a montáži
Zadavatel požaduje doložit výše uvedené vzorky, popisy a fotografie technologie určené k dodání
předmětu plnění.
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-6G. Uchazečem vyplněné a potvrzené Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3
písmeno a) zákona, a to ve formě závazných ustanovení budoucí Smlouvy o dílo.
Uchazeč (dodavatel) vyplní Obchodní podmínky a opatří podpisem oprávněné osoby jednat jménem nebo
za uchazeče, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka

Zadavatel stanovil tento obsah zadávací dokumentace

:

1.Zadávací dokumentaci
- soubor požadavků zadavatele, které požaduje od uchazečů k předložení nabídky
veřejné zakázky
Zadavatel poskytuje tuto zadávací dokumentaci uchazečům jak v tištěné, tak elektronické podobě.

2. Obchodní

podmínky
Obchodní podmínky ( návrh Smlouvy o dílo) , které budou v plném rozsahu součástí smluvního ujednání mezi
vybraným uchazečem a zadavatelem( objednatelem) tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
Veškerá ustanovení Obchodních podmínek ( návrhu Smlouvy o dílo) jsou z hlediska zadavatele závazná a
neměnná, pevně stanovená a postavená nad rámec Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření
smlouvy
Zadavatel je poskytuje v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické podobě.

3. Formulář pro doložení základních
137/2006 Sb.

kvalifikačních

předpokladů

plně dle § 53, odst. 1 ,zákona

Č.

Zadavatel poskytuje tento formulář

v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické

podobě.

4. Formulář

- KRycí
LIST NABíDKY
Zadavatel poskytuje tento formulář v předepsané podobě jak v tištěné, tak elektronické podobě.

VESKERÉ DALSí POTŘEBNÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNí NABíDKY OBSAHUJE ZADÁVACí
DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ZÁJEMCI OBRATEM ODESLÁNA NA ZÁKLADÉ JEHO ŽÁDOSTI.

Ve

Strakonicích

27.03.2012

Ing. Jaroslav Tůma
ředitel a předseda představenstva
zadavatel
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Mgr.Josef Samec
člen představenstva
zadavatel
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