Zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem:
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS ®
URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ II
dle pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z OP PIK Inovace – Výzva IV
(inovační projekt).
Zadavatel:
IČ :
Sídlem:
Jednající :
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

CIDEM Hranice, a.s.
14617081
Skalní 1088, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, statutárním zástupcem
Ing. Marie Libosvárová
+420 721 657 946
libosvarova@cetris.cz

jako zadavatel (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje výběrové řízení na

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS ®
URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ
Článek 1
Účel zadávací dokumentace výběrového řízení
1.1

1.2

Účelem této zadávací dokumentace (dále jen i „ZD“) je vymezení předmětu výběrového
řízení, včetně jeho technické specifikace a stanovení závazných podmínek výběrového
řízení zadavatelem, a to v souladu s vůlí zadavatele a obecně závaznými právními
předpisy.
Toto výběrové řízení je zadavatelem vyhlašováno dle zásady transparentnosti, zásady
rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace, a to zejména v souladu s příslušnými
předpisy ČR a Evropských společenství.
Článek 2
Vymezení předmětu výběrového řízení – technická specifikace

2.1

2.2
2.3
2.4

Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodání STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO
PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS® URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ
(dále i jen „předmět plnění“), které dosud nebylo předmětem odpisu. Schématický popis
předmětu plnění je uveden v Příloze č.1.
Maximální cena předmětu plnění je 24 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Toto výběrové řízení je zakázkou na dodávku, montáž, stavební úpravy, uvedení
předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně proškolení obsluhy a
údržby.
Předmět plnění musí obsahovat tyto pozice:

1/11

Pozice

Popis zařízení (Příloha č.1)

1

Válečkový dopravník kombinovaný s řetězovým pro příčný řez.

2

Vstupní zvedací stůl se zavážecími dorazy pro podélný řez – odměřování od
horní plochy řezaných desek.

3

Vstupní stůl se zavážecími dorazy pro příčný řez.

4

Pila příčného řezu.

5

Výstupní stůl s přesouvacím dorazem.

6

Přesuvný stůl – vykládací klín

7

Zvedací válečkový dopravník s příčnými řezy.

8

Vyvážecí řetězový dopravník.

9

Výstupní válečkový dopravník.

10

Pásový dopravník na odřezy.

11

Lamačka cementotřískových odřezů.

12

Výstupní pásový dopravník na odřezy.

13

Velín s řídícím centrem.

14

Pila podélného řezu.

15

Zvedací stůl pro příčný řez - odměřování od horní plochy řezaných desek.

16

Válečkový dopravník kombinovaný s řetězovým pro podélně příčný řez.

17

Železobetonový box na odřezy o rozměru cca 3x4x2 m

2.4.1 Popis dělených desek
Předmět plnění bude sloužit k pravoúhlému řezání cementotřískových desek o těchto
parametrech:
Tloušťka desek
8-50 mm
Vlhkost desek

6-36%

Minimální vstupní formát

600x1 000 mm

Maximální vstupní formát

1 350x3 450 mm

Objemová hmotnost

1 000-1 500 kg/m3

Maximální hmotnost paketu*) desek na vstupu
*)

Maximální hmotnost paketu desek s paletou na výstupu
*)

Max. 3 500 kg
Max. 4 000 kg

Výška paketu desek na vstupu

8-650 mm

Výška paketu*) desek s paletou a železnou podložkou**) na výstupu

1 000 mm

Výška řezu

8-120 mm

Přesnost řezu

+/- 0,5 mm

Rozdíl úhlopříček ořezaných desek

+/- 1 mm

Nejmenší rozměr nařezaného kusu

70x70 mm

Největší rozměr nařezaného kusu

1250x3350 mm
2/11

Vysvětlivky:
paket*)
- stoh desek uložených na sobě
**)
železná podložka - manipulační podložka, vkládaná na válečkovou dráhu na výstupu, pro
případné odebrání více menších palet vedle sebe.
Možné tloušťkové tolerance řezaných desek:
Tloušťka desky

Rozměrové tolerance

8,10 mm

± 0,9 mm

12,14 mm

± 1,2 mm

16,18 mm

± 1,4 mm

20,50 mm

± 1,7 mm

Poznámka:
1) Při skladování dochází k nerovnoměrnému vysušování desek na paletách, a tím k možnému
prohnutí horních desek:
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2) Hrany neořezaných desek mohou být nezpevněné s otřepy:

2.4.2 Požadavky na předmět plnění
2.4.2.1 Minimálně požadované technické parametry:
- hlavový řez
- možnost řezání nářezových plánů, uvedených v příloze č.2 a příloze č. 3 (tyto budou testovány
při zkušebním provozu)
- rychlé přepínání mezi různými nářezovými plány, uloženými v paměti PC předmětu plnění.
- maximální automatizace
- automatická kontrola kompletace zadané zakázky na výstupu (zadaný počet kusů)
- maximální tolerance délky a šířky ořezaných desek +/- 0,5 mm
- maximální rozdíl úhlopříček ořezaných desek +/- 1 mm
- nejmenší rozměr nařezaného kusu 70x70 mm
- zajištění bezprašného provozu strojního zařízení vhodným krytováním (uzavřený prostor kolem
pil) a umístěním odsávacích hrdel
- přesné odměřování zadaného množství desek na zvedacích plošinách (příl.1, pozice 2 a 15)
- otěruvzdorný materiál stolů z důvodu velké abraze desek
- vícebodové dorazy pro přesné pravoúhlé řezání
- plynulý pohyb pohonů
- zastavěný prostor strojního zařízení nesmí překročit 35x10m, výšku max. 6m, včetně odsávání
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- splnění všech zákonných, bezpečnostních a hygienických požadavků dle nařízení EU
- ovládací software, elektro dokumentace, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
- možnost programování následné zakázky za chodu předmětu plnění
- obsluha předmětu plnění jedním pracovníkem.
Nedílnou součástí předmětu plnění je samostatný uzavřený prostor obsluhy (příloha č.1, pozice
13) o rozměru cca 3x3m, klimatizovaný, osvětlený s přehledným ovládáním předmětu plnění.
Velín musí být vybaven zásuvkami 5x230V. V prostoru velína budou umístěny monitory a PC,
nutné k provozu předmětu plnění.
Při provozu předmětu plnění nesmí dojít k vizuálnímu poškození desek – poškrábání
povrchu, odštipování hran a rohů, praskání desek, znečištění ploch apod.
2.4.2.2 Minimálně požadované výkonnostní parametry:
V Příloze č. 2 jsou uvedeny maximální požadované časy pro jednotlivé nářezové plány.
2.4.2.3 Stavební úpravy
Stavební úpravy zahrnují provedení základů pod předmět plnění, komunikaci kolem předmětu
plnění, prostup a železobetonový box na odřezy (příloha č.1, pozice 17).
2.5

Další informace pro dodavatele

2.5.1 Zadavatel je připraven zajistit
- přívod stlačeného vzduchu 0,55 MPa
- přívod elektrické energie 3x400 V/50Hz
- připojení odsávání 14 000 m3/hod.
- přívod LAN.
2.5.2 Prostředí předmětu plnění
Předmět plnění se bude nacházet v krytých neklimatizovaných prostorách o teplotě prostředí
-5ºC/+35ºC.
2.5.3 Doba realizace
Hotové dílo musí být zadavateli předáno maximálně do 30.5.2020 (včetně jednoměsíčního
zkušebního provozu).
Článek 3
Místo plnění
Místo dodávky předmětu plnění výběrového řízení je CIDEM Hranice, a.s. – divize CETRIS,
Nová ulice 223, 753 01 Hranice, Česká republika (dále i jen „místo plnění).
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Článek 4
Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky podané jednotlivými uchazeči budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky, a to dle následujících kritérií s těmito váhami:
Kritérium
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
CENA
ZÁRUKA
4.1.

Váha kritéria (%)
50
40
10

Kritérium TECHNICKÉ ŘEŠENÍ bude zadavatelem hodnoceno se zaměřením na
technickou úroveň navrhovaného řešení. Vyšší počet bodů bude udělen nabídce, která
bude obsahovat kvalitativně vyšší úroveň technických řešení. Při hodnocení bude
přihlíženo ke splnění požadavků, uvedených v bodech 2.4.2.1 a 2.4.2.2:

4.1.1 Předložené nabídky musí splnit požadavky, uvedené v bodě 2.4.2.1. Nabídka, která
některý z uvedených požadavků v tomto bodě nesplní, bude z hodnocení vyřazena.
4.1.2 U požadavků, uvedených v bodě 2.4.2.2, je nutno nepřekročit uvedené celkové časy
ořezání celé palety (příl. č.2 Základní nářezové plány). Nabídka, která tyto časy
překročí, bude z hodnocení vyřazena.
Toto kritérium bude dále hodnoceno v rámci dvou podkritérií (viz příl. č.4 Nabídkový
list).
U jednotlivých podkritérií se hodnotí celkový čas ořezu celé palety pro Nářezový plán
č.1 (podkritérium1) a Nářezový plán č.2 (podkritérium 2), přičemž nejkratší čas je
hodnocen 10 body a u dalších delších časů se body stanoví tak, že nejkratší čas se dělí
delším časem a násobí se 10. Body zjištěné výpočtem se vynásobí vahami jednotlivých
podkritérií a následně se sečtou a výsledek představuje zjištěné body za toto kritérium.
Čas ořezu musí být uveden v sekundách.
4.2.

Kritérium CENA - hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je
hodnocena 10 body a u dalších cen se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí
příslušnou vyšší cenou a násobí 10. Cena musí být uvedena v Kč nebo v EUR.

4.3.

Kritérium ZÁRUKA - hodnotí se délka záruční doby na předmět plnění s tím, že
nejdelší záruční doba v měsících je hodnocena 10 body a u dalších záručních dob se
body stanoví tak, že každá kratší záruční doba v měsících se dělí nejdelší záruční dobou
a násobí 10, přičemž je stanovena minimální (výchozí) délka záruční doby v délce 24
měsíců a maximální délka záruční doby v délce 120 měsíců.
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Článek 5
Způsob hodnocení nabídek
.
5.1
5.2
5.3

5.4.

5.5.

Zadavatel bude posuzovat obdržené nabídky komplexně, podle předem stanovených
kritérií, přičemž jednotlivá kritéria mají různou váhu (viz tab. v čl.4 shora).
Odstupňování uvedených kritérií, resp. míra jejich vlivu na hodnocení předložených
nabídek, je vyjádřena procentuálně. Váha všech kritérií činí 100%.
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle naplnění jednotlivých kritérií, přičemž
naplnění každého kritéria bude ohodnoceno body v rozpětí 0-10, dle čl. 4 shora s tím, že
jednotlivé číselné údaje k jednotlivým kritériím stanoveným výpočtem se zaokrouhlují na
dvě desetinná čísla.
Body přidělené v jednotlivých kategoriích (reprezentovaných příslušnými kritérii) budou
vynásobeny příslušnými vahami jednotlivých kritérií (u kritérií stanovených výpočtem
platí zaokrouhlování dle odst. 5.3. shora) a sečteny. O konečném výsledku rozhoduje
celkový součet bodů za všechna kritéria, Za nejvýhodnější bude považována nabídka,
které obdržela celkem nejvyšší počet bodů.
Vyhodnocení obdržených nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k
podávání nabídek, přičemž zadavatel následně písemně oznámí jednotlivým uchazečům
výsledky provedeného hodnocení.

Článek 6
Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeči
6.1

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem pro připuštění k
hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen
splnit kumulativně.
Zadavatel požaduje prokázání splnění
základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu :
a) základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle čl. 7 níže a to čestným
prohlášením, které musí být podepsáno osobou oprávněnou k jednání za uchazeče,
v případě podpisu osobou oprávněnou na základě plné moci, musí být přiložen
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění osoby jednající za uchazeče
součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
b) profesní kvalifikační předpoklady, a to výpis z obchodního rejstříku, pokud je v
něm uchazeč zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající
předmětu tohoto výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění. Tyto doklady musejí být předloženy v originále, či úředně ověřené kopii.
Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobně
evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.
c) doložení dalších technických a kvalifikačních předpokladů neuvedených v bodech a)
a b) odstavce 6.1. této zadávací dokumentace a v článku 7. této zadávací dokumentace
není striktně stanoveno, je vhodné doložit například seznam významných dodávek
realizovaných uchazečem v posledních pěti letech s uvedením jejich hodnoty a rozsahu a
data realizace.
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ci)

Článek 7
Základní kvalifikační předpoklady uchazeče
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Uchazeč není v likvidaci.
Uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Je-li uchazeč právnickou
osobou, vztahuje se tato podmínka na statutární orgán uchazeče, resp. všechny jeho
členy, je-li uchazeč zahraniční osobou s organizační složkou v České republice, vztahuje
se tato podmínka i na vedoucího organizační složky.
Uchazeč existuje, tzn. je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům či jako
právnická osoba řádně vznikl a tato existence trvá.
Uchazeč ani osoba, která je ve vztahu k němu osobou ovládající či ovládanou, ani osoba,
která je společně s uchazečem ovládaná stejnou osobou, či osoba, se kterou uchazeč tvoří
koncern nemají vůči zadavateli žádné závazky.
Uchazeč ani jiná osoba ze skupiny není účastníkem žádného soudního či rozhodčího
řízení vedeného proti zadavateli.
S výjimkou uchazeče se jiná osoba ze skupiny neúčastní výběrového řízení.
Uchazeč nejedná v souvislosti s výběrovým řízením ve spolupráci či ve vzájemném
srozumění s jiným uchazečem výběrového řízení.
Článek 8
Zpracování nabídky

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Uchazeč je povinen, pro akceptaci nabídky ze strany zadavatele, se v nabídce zavázat
splnit beze zbytku a kumulativně všechny podmínky stanovené zadavatelem výběrového
řízení v této zadávací dokumentaci, zejména nepřekročit maximální cenu, splnit
minimální technické parametry plnění – uvést nejlépe v tabulce, zda předmět plnění
splňuje kritéria stanovená v článku 2, bodě 2.4., této ZD, uvést podmínky servisu, splnit
minimální délku záruční doby, uvést celkovou cenu za předmět plnění v rozsahu dle odst.
8.9. níže, uvést dobu realizace předmětu plnění a datum zprovoznění, popsat technické
řešení, doložit splnění kvalifikačních předpokladů.
Nabídka předložená uchazečem bude předložena zadavateli v písemné formě, a to v
českém jazyce.
Nabídka předložená uchazečem bude předložena zadavateli v jednom vyhotovení, v jedné
zapečetěné obálce smí být pouze jediná nabídka.
Nabídka předložená zadavateli uchazečem bude podepsaná na úvodní straně oprávněnou
osobou uchazeče.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude
obsahovat žádné opravy či přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Vyhotovení nabídky bude, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, zapečetěno
takovým způsobem, který znemožní vyjmutí jednotlivých listů nebo částí nabídky, a to
pečetí, nálepkami či přelepkami opatřenými parafou nebo podpisem oprávněné osoby,
případně razítkem uchazeče.
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8.7

Nabídka bude uchazečem vyhotovena v následujícím členění obsahu:
 obsah

nabídky (seznam dokumentů)

 popis

vlastní nabídky, včetně technických parametrů, ceny (bez DPH), doby plnění

od podpisu smlouvy o dílo a dalších požadovaných údajů dle zadávací dokumentace
 listiny

prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem

 návrh

smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva“), která musí obsahovat údaje

uvedené v odst. 8.8. níže
 ostatní

dokumenty (např. katalog a jiné)

 prohlášení

8.8

8.9

o počtu stránek.

Zadavatel požaduje předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou za
uchazeče, či osobou oprávněnou jeho jménem jednat. Návrh smlouvy musí kromě základních
ustanovení (označení smluvních stran, vymezení předmětu plnění dle 2.4. této ZD, doba
zahájení a doba předání předmětu plnění zadavateli, stanovení místa plnění, záruka za jakost a
záruční pozáruční servis) obsahovat minimálně i požadavky zadavatele stanovené v odst. 8.9.,
8.10., a 9.8. této ZD.
Uchazeč v nabídce uvede cenu za předmět plnění, a to tak, že uvede celkovou cenu (dále
jen "celková cena"), přičemž v ceně celkové musí být, kromě ceny zařízení, zahrnuty i
veškeré náklady nezbytné k pořízení předmětu plnění výběrového řízení, tedy zejména
dopravy, instalace či jiných nákladů spojených s realizací předmětu plnění tohoto
výběrového řízení. Cena předmětu plnění musí být uvedena v Kč nebo EUR s tím, že
maximální cena je uvedena v čl. 2, odst. 2.2 této ZD. Celková cena uvedená v EUR bude
přepočtena dle platného aktuálního měnového kurzu takto:
Přepočet celkové ceny uvedené v EUR na české koruny bude založen na směnném kurzu
pro CZK/EUR, uveřejněném Českou národní bankou a platném v den otevírání obálek
uvedený v odstavci 8.14 této zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

8.10
8.11

8.12

8.13
8.14

Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na
provedení předmětu plnění.
Platební podmínky pro zaplacení celkové ceny budou sjednány s vybraným uchazečem
ve smlouvě o dodávce předmětu plnění zadavateli.
Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto sankce: smluvní pokuta ve výši Kč 10 000,-- za
každý den nedodržení termínu dodání a zprovoznění předmětu plnění. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.
Lhůta pro podání nabídek je do 21.03.2019 do 8,30 hodin. Zadavatel upozorňuje, že
nabídky doručené po skončení této lhůty, zadavatel odmítne přijmout, respektive je vrátí
bez dalšího hodnocení. Nabídky řádně a včas doručené k rukám zadavatele výběrového
řízení budou zadavatelem zaevidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Pokud nabídka nesplní kritérium maximální ceny, (uvedené v bodě 2.2 zadávací
dokumentace) nebo dodržení minimálních technických parametrů (uvedených v bodě 2.4
zadávací dokumentace) nebo minimálně požadovanou záruku, bude z dalšího hodnocení
vyřazena bez možnosti odstranění těchto nedostatků.
Uchazeč je povinen nabídku doručit na adresu : CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS,
Nová ulice 223, 753 01 Hranice v jedné uzavřené obálce (dále také jen „zásilka“).
Otevírání obálek proběhne dne 21.03.2019 v 9,00 hodin v jednací místnosti (III.patro) v
provozovně zadavatele na adrese CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS, Nová 223, 753
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8.15

8.16

01 Hranice. Otevírání obálek se smí zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče. Nevyplývá-li
oprávnění jednat za uchazeče z obchodního rejstříku či rejstříku živnostenského
podnikání, předloží zástupce uchazeče plnou moc.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i
bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle
předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zásilka bude:


opatřena identifikačními údaji uchazeče (obchodní firma, sídlo, adresa)



zabezpečena proti manipulaci, tj. opatřena na přelepu razítkem, popřípadě podpisem
uchazeče



zřetelně označena nápisem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na STROJNÍ

ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS ®
URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ II".

Článek 9
Práva zadavatele
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy,
případně smlouvu neuzavřít.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s vítězným uchazečem smlouvu, jestliže následně
při projednávání smlouvy nedojde ke shodě o všech smluvních náležitostech.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, a to i bez
uvedení důvodu.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a
v souvislosti s výběrovým řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového
řízení tímto výběrovým řízením a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami.
Zadavatel požaduje, aby součástí finální smlouvy o dodávce předmětu plnění byl závazek
uchazeče, že: „Podle § 2e) zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě
je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“a dále že:
„Vztahy touto smlouvou upravené se řídí občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb., ve
znění pozdějších předpisů)“.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 60-ti dnů ode dne doručení nabídky zadavateli.
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Článek 10
Závěrečná ustanovení
10.1
10.2

Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku, veřejným příslibem,
ani veřejnou nabídkou a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Případné žádosti o dodatečné informace k zadání výběrového řízení zasílejte e-mailem
kontaktní osobě zadavatele: Ing. Marie Libosvárová, libosvarova@cetris.cz.

Hranice 06.02.2019
CIDEM Hranice, a.s.

Přílohy:
Příloha č. 1 Schématický popis předmětu plnění
Příloha č. 2 Základní nářezové plány
Příloha č. 3 Další možné nářezové plány
Příloha č. 4 Nabídkový list
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