Výzva k podání nabídky
dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vážená paní, Vážený pane,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k zakázce s názvem „BEZAN s.r.o. snížení prašnosti v areálu recyklace“.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

BEZAN s.r.o.

Sídlo:

Valcířská 491, Lískovec, 738 01 Frýdek - Místek

IČO:

61945552

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je ŠTĚPÁNEK obchodní, s.r.o., č.p. 85, 503
24 Kratonohy, IČ: 08353824.
Kontaktní osoba:

Mgr. Nikola Pařízková

Telefon:

+420 602 778 241

E-mail:

ŠTĚPÁNEK obchodní, s.r.o., č.p. 85, 503 24 Kratonohy, IČ:

08353824
2. Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.
3. Informace o předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch, a to
za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Předmětem zakázky je rovněž:


doprava do místa plnění vč. montáže



předání kompletního manuálu v českém jazyce



zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do provozu

Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 4 200 000,00 Kč bez DPH.
Blíže viz Zadávací dokumentace.

4. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky je zveřejněna na profilu
zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1216.html

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN") na adrese
https://nen.nipez.cz/, a to do 19.07.2022 do 9:00 hodin.

6. Způsob podání nabídek, včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN") na adrese
https://nen.nipez.cz/. Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je
nabídka zpracována.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3
zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.
U certifikátů a dokladů, které mají původ ze zahraničí se musí postupovat dle § 45 zákona.

7. Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
přílohou této výzvy.
8. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek hodnoceny
dle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %). Hodnocena bude
celková nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená v kupní smlouvě. Nejvýhodnější nabídka má minimální
hodnotu.
V případě shodné nejnižší nabídkové ceny rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky termín doručení
nabídky, přičemž za výhodnější bude považována dříve doručená nabídka.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

V Brně dne 28.06.2022

