ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Organizace:

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Adresa:

Ke Dvoru 12a
Praha 6
160 00

IČO:
Kontaktní osoba:
ID zakázky:

26722861
Ing. Ondřej Elich (elich.ondrej@seznam.cz)
08102018MIN

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele www.vumlekarensky.cz,
sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.
Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mineralizační blok s neutralizací par
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
500 000 Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou
nabídkovou cenou. Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH
uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH.
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění se rozumí „mineralizační blok se zařízením na odtah a
neutralizaci par“ s následující s následujícími technickými parametry:
 Počet mineralizačních míst: 20
 Objem minetralizační trubice: 300 ml
 Tloušťka stěny mineralizační trubice min 3,1 mm
 Mineralizační trubice s profilovanou horní částí pro zlepšení kondenzace par.
Zúžení vnitřního průměru trubice minimálně o 20%.
 Napojení odtahového modulu neutralizace na mineralizační trubice je
provedeno utěsněným řešením pomocí přítlačného těsnění s pružinou.
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 Odtahový modul mineralizace je vybaven kondenzační pastí zabraňující
křížové kontaminaci vzorků.
 Pracovní teplota mineralizace: 30-450 °C
 Doba zahřátí na 400°C maximálně: 20 min
 Mineralizační jednotka vybavena programovatelným elektrickým plně
automatickým zdvihem trubic včetně automatického vysunutí trubic do
chladící polohy po ukončení analýzy.
 Mineralizační jednotka je schopna ovládat neutralizační odtahovou jednotku.
 Sací výkon odtahové jednotky minimálně: 32 L/min
 Objem neutralizační faze: 3 L
 Odtahová jednotka schopna čištění plynů ve dvou fázích tj. Neutralizace a
adsorpce.

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.
4.1. Přístroje a zařízení musí splňovat normy a další předpisy platné v ČR a EU.
a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a
nebezpečí prodávající),
b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v
českém a/nebo anglickém jazyce - technická specifikace,
c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,
d) bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě,
e) závazek záručního servisu po dobu 24 měsíců, v případě dodávky softwaru pro
ovládání a/anebo kalibraci zařízení jeho bezplatný upgrade po dobu 24 měsíců.

5. VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1. Místem plnění se rozumí:
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Ke Dvoru 12a, 160 00, Praha 6
5.2. Termínem plnění se rozumí:
Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění do 6 týdnů
po obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do 15.12.2018 (mezní
datum uznatelného zdanitelného plnění).

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1. Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud:
a) Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;
b) Byly vyřazeny všechny nabídky;
c) Byly zjištěny vážné nesrovnatelnosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací
dokumentaci, nebo v průběhu administrace zakázky;
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6.2. Po instalaci zařízení proběhne zkušební provoz k potvrzení deklarovaných parametrů. V
době zkušebního provozu je započtena i doba pro zaškolení obsluhy. Zkušební provoz bude
ukončen podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení smluvními stranami.
6.3. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a
jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti
a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.
6.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to
po celou dobu běhu zadávací lhůty;
6.5. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
6.6. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o
zadání veřejné zakázky.
6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.

V Praze: 8.10.2018

…………………………………………….
Ing. Petr Roubal CSc.
jednatel Výzkumného ústavu
mlékárenského s.r.o.
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