Zadávací dokumentace
DK-beton, s. r. o. stanovuje tuto zadávací dokumentaci:

Zadavatel veřejné zakázky
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Jednatel:
Telefon:
E-mail:

DK-beton, s. r. o.
Čelakovského 7
412 01 Litoměřice
25472925
Petr Soldátek
603 852 520
soldatek@seznam.cz

Název zakázky

Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu
Předmět zakázky
Cílem je zajistit kvalitnější celoroční výrobu betonových směsí a snížení negativních vlivů
výroby na životní prostředí.

Bližší vymezení předmětu zakázky
Kvalifikační předpoklady uchazečů:
- výpis z obchodního rejstříku, příp. jiné evidence ne starší než 90 dnů
- osvědčení o oprávnění k podnikání v oboru veřejné zakázky (živnostenský list)
- čestné prohlášení o tom, že uchazeč není v likvidaci, nebyl proti němu prohlášen v uplynulých 3
letech konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

DK-beton, s. r. o., Čelakovského 7, 412 01 Litoměřice
IČO: 25472925, jednatel:Petr Soldátek
Telefon: 603 852 520, E-mail: soldatek@seznam.cz

Přesná charakteristika zakázky:
Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu
Typ
Vymývací výkon betonu
Max. zpracovávané
množství betonu
Výkon vypírání standardní
malty
Počáteční množství betonu
Mez třídění
Množství výplachové vody
Přípojka vody pro
recyklační zařízení
Výplach autodomíchávačů
Odvodní potrubí kalové
vody
Otáčky bubnu
Objem vody v bubnu
Doběh bubnu
Počet přistavených vozidel
max.
Kruhové přejímací násypky
Pravoúhlá plnící násypka
Příkon pohonu
Příkon vibrátorů na vstupu
Příkon vibrátorů na výstupu
Výplachové čerpadlo
Čerpadlo pro výplach
autodomíchávačů
Čerpadlo kalové vody do
betonárny
Dopravní výkon při 2 bar
event. 1,5 bar
Transportní rozměry (d x š x
v)
Transportní hmotnost cca
Násypka pro vymývání
autočerpadel (volitelné)
Příkon pohonu mísidla
Kruhové čeřící nádrže rozměry
Interval míchání cca

bubnový
(m3/h)
(m3/min)
(m3/h)

12
0,2
5

(m3/min)
(mm)
(m3/h)
(mm)

1
0,2
10
DN 50

(mm)
(mm)

DN 80
DN 200

(n/min)
(l)
(min)
(ks)

20
2

(mm)
(mm)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)

alespoň 2 500 x 1 250
cca 3,2 x 1,4
alespoň 2 x 2,2
alespoň 2 x 0,25
alespoň 2 x 0,45
1,5
3

(kW)

9

(m3/h)

60

(m)

alespoň 5,4 x 2,45 x 2,7

(t)
(m3)

3,8
1,1

(kW)
(m)

5,5
alespoň d = 3,0 - 5,5; h = 3,75

(min.)

alespoň 3 min. běh, 10 – 15 min
pauza, nastavitelné
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Kritéria hodnocení nabídek a jejich váha
Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle kritérií:
1) Technická využitelnost (40%) - zadavatel zhodnotí nabídky na základě předložené technické
dokumentace
2) Cena (30%)
3) Servis a servisní síť (20%)
4) Variabilita (10%)
Zadavatel si vyhrazuje právo konzultovat předložené nabídky s odborníkem.

Požadavek na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a) identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon,
fax, statutární zástupce, bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
b) obsah nabídky
c) kvalifikační předpoklady
d) nabízený servis a servisní síť
e) nabídková cena
f) variabilita technologie
Uchazeč uvede ve své nabídce veškeré údaje potřebné pro zhodnocení kvality zpracování.

Nabídková cena
Uchazeč předloží celkovou cenu zařízení.
Předpokládaná cena do 2 000 000,-- CZK bez DPH

Další podmínky otevřeného řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
- vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky před dokončením hodnocení nabídek
- ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené uchazečem v nabídce
- vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zákonem či zadávací
dokumentací

Doručování nabídek
Nabídky se doručují do kanceláře v sídle zadavatele na adrese DK-beton, s. r. o.
Čelakovského 7, Litoměřice Nabídky se doručují v době od 8.00 do16.00 hod. Lhůta pro podání
nabídek je do 29. 12. 2007 do 12.00 hodin.
Obálku s nabídkou je třeba zřetelně označit nápisem:
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Výběrové řízení: „Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu“
Na obálce je třeba dále uvést adresu uchazeče, na níž je možné vrátit nabídku doručenou
po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
Současně je třeba připojit označení „NEOTVÍRAT!“
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