OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a
v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, závazné metodiky OP PIK

„Pořízení linek na výrobu respirátorů“
1. Identifikační údaje o zadavateli
1.1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Profil zadavatele:

General Public s.r.o.
Hybešova 167/18, Rybáře 360 05 Karlovy Vary
04788800
Radek Handlíř, jednatel
https://ezak.olivius.cz/profile_display_1029.html

1.2. Realizátor zadávacího řízení:
Název:
OLIVIUS s.r.o.
Sídlo:
Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov
IČ:
28040872
Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš SPRÁVKA
e-mail: tomas.spravka@olivius.cz
tel.: +420 728 066 339

2. Vymezení předmětu zakázky
2.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení linek na výrobu respirátorů a balících linek pro
společnost General Public s.r.o.
Jedná se o dodávku:
a) 4 kusů výrobních plně automatizovaných linek na výrobu respirátorů s kapacitou výroby každé
jednotlivé výrobní linky nejméně 12 500 kusů respirátorů denně při nonstop provozu,
b) 4 kusů automatických balicích linek s funkcí balení respirátorů s kapacitou balení každé
jednotlivé balicí linky nejméně 6 000 kusů respirátorů denně při nonstop provozu.
2.2
Upřesnění předmětu plnění zakázky je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace č. 4 –
Technická specifikace.
2.3

Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
- dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
- předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
- uvedení technologií do provozu,
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servisních zásahů a nastavení technologií v rámci výrobního procesu v průběhu
zkušebního provozu v délce 2 týdnů,
provedení základního zaškolení obsluhy v rozsahu 30 hod. 2 osob kupujícího, při předání
předmětu plnění, s ověřením funkčnosti,
poskytnutí záručního servisu v délce 2 roky včetně zajištění dodávky náhradních dílů,
přičemž musí dodavatel kupujícímu před podpisem kupní smlouvy prokázat, že
nejdůležitější náhradní díly (nejvíce na poruchu náchylných částí výrobní linky) drží
skladem v České Republice a je schopen tyto kupujícímu dodat do 24 hodin od vzniku
závady. Jedná se zejména o tyto náhradní díly: ultrazvukový generátor v setu
s konvertorem a sonotrodou, všechny pneumatické písty, pneumatické nůžky a kleště,
všechna pohybová čidla, PLC jednotky, elektromotory. V případě, že by se v budoucnu
prokázalo, že čestné prohlášení prodávajícího není v souladu se skutečným stavem a
prodávající nebude schopen dodat v případě poruchy výrobního zařízení, některý z výše
uvedených náhradních dílů do 24 hodin, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši
20 000 kč za každý i započatý den prodlení až do doby dodání náhradního dílu.

3. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a
termín otevírání obálek
3.1
V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo zaslat doporučeně
poštou či jinou kurýrní službou, na adresu:
OLIVIUS s.r.o.
Sadová 13
357 03 Svatava
3.2
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 22. 10. 2020 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky
odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
3.3
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22. 10. 2020 v 10:00 hodin v budově realizátora
zadávacího řízení.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce a na přední straně označena:
NEOTVÍRAT – NABÍDKA
POŘÍZENÍ LINEK NA VÝROBU RESPIRÁTORŮ

Na obálce musí být uvedena také adresa účastníka, na kterou je možné zaslat případné oznámení,
jelikož nabídky, doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce.
Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.
Žádáme účastníky, aby vedle tištěné podoby nabídku předložili také 1x v elektronické podobě na CD
nosiči – sken celé nabídky. V případě, že tak účastník neučiní, nemá tato skutečnost na posouzení a
hodnocení nabídky žádný vliv.

4. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace, vč. všech jejich příloh, bude zveřejněna na profilu zadavatele.
Profil zadavatele:

https://ezak.olivius.cz/profile_display_1029.html
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V Karlových Varech dne 21. 9. 2020

Radek HANDLÍŘ, v. r .
jednatel
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