PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz petra@firma-petra.cz

Zadávací podmínky
Označení
PETRA spol. s r.o. – výběrové řízení na dodavatele filtrů
zakázky:
Zadavatel
Název
PETRA spol. s r.o.
žadatele:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným.
IČ:
46979697
DIČ:
CZ46979697
Sídlo:
Brandlova 129, 695 01 Hodonín
Kontaktní osoba
Jméno:
Adam
Příjmení:
Berger
Email:
berger@firma-petra.cz
Telefon:
702081981
Zakázka
Vymezení
Realizace dodávek filtrů pro skupinu PETRA spol. s. r.o.
předmětu
zakázky
filtry
• zajištění dodávek filtrů pro vozový park skupiny PETRA
spol s.r.o. dle přílohy č. 1 a č. 3

Popis
předmětu
zakázky:

Při posuzování nabídek bude brán zřetel na kvalitu zabezpečení,
zkušenosti uchazeče a cenovou nabídku.(zejména doba dodání
od objednání a flexibilita odběrných míst)
Doprava
• cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy
č. 3
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A. Obecné požadavky:
- originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence, do které je uchazeč
zapsán, ne starší 3 měsíce případně jiný oficiální
doklad legalizující činnost organizace či subjektu,
ze kterého vyplývá charakter činnosti, zřizovatel a
statutární zástupce ( netýká se podnikajících
fyzických osob)
- originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání
nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle
zvláštních právních předpisů, která je předmětem
činnosti uchazeče
- čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není
v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na
majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl
konkurz zrušen pro nedostatek majetku. Toto
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, případně doloženou
plnou mocí zmocňující k jednání jménem
uchazeče. Podpis na této plné moci musí být
úředně ověřen.
B. Požadavky na kvalitu nabízené služby:
Zkušenosti uchazeče s realizací podobných zakázek.
Způsob doložení:
Seznam referenčních zakázek se stručnou charakteristikou,
finančním objemem a s uvedením kontaktních údajů (
jméno, telefon, e-mail ) osoby, u níž lze uvedenou referenci
ověřit.
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Požadavky na
zpracování
nabídkové
ceny:

Platební
podmínky:

- Celková cena musí být uvedena s DPH i bez DPH
v české národní měně
- Způsob výpočtu ceny ( rozpis jednotlivých
položek ) – z rozpisu musí být jasná jednotková
cena materiálu
- Platební podmínky (uchazečem požadovaná
splatnost faktur)
Zadavatel nemá zvláštní požadavky na platební podmínky,
platební podmínky však budou předmětem hodnocení v rámci
cenové nabídky ( viz. požadavky na zpracování nabídky ceny )

Posouzení formální správnosti nabídky:
1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanové lhůtě a
stanoveným způsobem: ANO – NE
2. Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou případně
byla doložena ověřená plná moc osoby zmocněné
k jednání jménem uchazeče: ANO – NE
3. Nabídka obsahuje identifikaci uchazeče: ANO – NE
4. Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle
podmínek výzvy: ANO – NE
Nabídky, které nesplnily kterýkoli z formálních požadavků,
budou vyzváni k dodatečnému dodání do 2 dnů a v případě
nedodání z dalšího hodnocení vyřazeny a nebudou tedy
hodnoceny z hlediska věcného obsahu.
Kritéria
zadání
zakázky:

pro
Hodnocení obsahu nabídky:
1. Cenová nabídka a platební podmínky 80 bodů (dodáno
Osvětimany)
2. Termín dodání zboží 10 bodů (od objednání)
3. Sankce při nedodržení termínu dodání 10 bodů (uchazeč
si stanoví výši smluvní pokuty “sankce” v případě ,že
nesplní termín dodání zboží)
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Celkem max 100 bodů.
S uchazečem, který získá nejvíce bodů, bude uzavřena smlouva
za předpokladu, že v hodnocení získá alespoň 65 bodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo
s žádným s uchazečů a zadávací řízení zrušit i bez uvedení
důvodu, zejména však v případech, kdy žádný z uchazečů
v hodnocení nedosáhne alespoň 65 bodů. O této skutečnosti
bude zadavatel uchazeče informovat.
Termín
podání
nabídky:
Adresa
podání:

pro
30.1.2015 do 12:hod.
pro PETRA spol. s r.o.
Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice

Formální náležitosti nabídky:

Formální
požadavky na
zpracování
nabídky:

- nabídka bude zpracována v českém jazyce
- nabídka bude vyhotovena v 1 originále a 2 kopiích
- nabídka bude podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče
- nabídka bude doručena způsobem a v termínu
určeném ve výzvě
- nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené
názvem a adresou zadavatele, názvem, adresou a
IČ uchazeče a sdělením: „NEOTVÍRAT –
výběrově řízení PETRA spol. s r.o.
Členění nabídky:
- identifikace uchazeče ( obchodní firma, sídlo,
kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail,
případně fax a www, jméno statutárního zástupce )
- doklady prokazující způsobilost uchazeče
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- podrobný popis nabídky
- cenová nabídka
Výběr dodavatele
Předpokládané 20.2.2015
datum
vyhlášení
vybraného
dodavatele:
Ostatní
Jiné
požadavky či Personální složení hodnotící komise:
specifikace:
Zdeněk Bábíček ml., Jiří Kadlčák, Berger Adam
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