
Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Pražská teplárenská a.s.

Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 17. 07. 2014 v

07:30.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška

této Výzvy.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán

desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na

adrese https://vrepe.proe.biz.

Praha 7 - Holešovice, dne: 17. 06. 2014 v 15:57

Pražská teplárenská a.s.

Iveta Barešová

telefon:+420 266 752 740

email: ibaresova@ptas.cz

Pražská teplárenská a. s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO 45273600 zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 jako zástupce sdružení zadavatelů - Elektrárny

Opatovice, a.s., United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., Severočeská teplárenská, a.s., TERMONTA PRAHA

a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (dále jen zadavatel) vyzývá zájemce k podání nabídky na zakázku „Výběr dodavatele

osobních ochranných pracovních pomůcek“.

Zakázka řeší dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek (dále také OOPP) kupujícímu na místa plnění:

a) Pražská teplárenská a.s. – Teplárna Malešice, Teplárenská 611/1, 100 00 Praha 10, příjem zboží – vpracovních

dnech od 6:30 do 15:00 h.

b) Plzeňská energetika a.s. - budova č. 516 „Příjem zboží“ (vjezd 8. bránou Karlov do areálu Škoda, tel. 378 136

060, 378 136 804), v pracovních dnech v době od 6:00 do 13:00 h.

c) Elektrárny Opatovice, a.s. - Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, příjem zboží – v pracovních dnech v

době 6:00-11:00, 11:30-13:30 h.

d) United Energy, a.s. – Teplárenská 2, Most, Komořany, sklad v pracovních dnech od 6:00 do 13:00 h.

e) TERMONTA PRAHA a.s. – Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10

f) PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. – Stavbařů 32, Most, 434 01, příjem zboží v pracovních dnech od 8:00 h do 13:00 h.

Dodávky budou plněny průběžně v období jednoho roku od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, a

to formou dílčích dodávek dle průběžných aktuálních objednávek kupujících. Každý člen sdružení zadavatelů si

uzavírá s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu.

Předmětem plnění zakázky je závazek prodávajícího zajistit kupujícímu dodávky osobních ochranných pracovních

pomůcek dle seznamu uvedeného v této Výzvě na základě řádných objednávek.

Veškeré dodávané OOPP budou v souladu s platnou legislativou, budou opatřeny příslušnými atesty a

prohlášením o shodě.

Vybrané osobní ochranné pracovní pomůcky budou opatřeny logem kupujícího formou tisku (zadní strana

montérkové blůzy, zimní bundy, vesty), nebo formou nášivky (přední strana montérkové blůzy, odnímatelná

verze, na suchý zip). Poskytovatel se zavazuje při všech aplikacích logotypu dodržet pravidla definovaná

grafickým manuálem objednatele.

Pokud se v technických specifikacích vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení mající

vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn

navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Uvedené technické požadavky jsou stanoveny jako

minimální přípustné.

Předpokládané počty osobních ochranných pracovních pomůcek, celkem za všechny členy sdružení zadavatelů, 

jsou vyčísleny v této Výzvě. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že množství uváděná u jednotlivých položek jsou

množství předpokládaná, jejich výše se může měnit podle aktuálních potřeb zadavatele a skutečné plnění může

předpokládaná množství přesáhnout, může být naopak i nulové.

Zadavatel stanoví podrobné obchodní podmínky formou návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží,

- 1 -

https://vrepe.proe.biz
mailto:ibaresova@ptas.cz


která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Rámcová smlouva o prodeji a dodávce zboží bude uzavřena s jednotlivými členy sdružení zadavatelů.

Nejedná se o exkluzívní smlouvu.

Fakturace bude prováděna na základě uskutečněných dílčích dodávek, které budou plněny dle aktuálních potřeb

jednotlivých kupujících, které vyjádří formou objednávky. Faktura bude vystavena na konkrétního kupujícího a její

nedílnou součástí bude dodací list, potvrzený oprávněnou osobou kupujícího.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Pražská teplárenská a.s.

Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Předmět

Předmětem "ERMMA" jsou tyto položky:

Pořadí Název položky MJ Množství

001.

Brýle protiprachové ochranné zor. čiré

Bližší specifikace položky

EN 166

ks 300.00

002.

Brýle protiprachové ochranné zor. čiré měkké PVC úprava proti mlžení

Bližší specifikace položky

EN 166

ks 59.00

003.

Brýle svařečské s odklápěcím zorníkem uzavřené

Bližší specifikace položky

EN 166

ks 75.00

004.

Bunda prošívaná nepromokavá zimní černá

ks 100.00

005.

Čepice (návlek) do ochr.přilby

ks 487.00

006.

Čepice pracovní s kšiltem

ks 89.00

007.

Čepice pracovní zimní pletená černá

ks 177.00

008.

Holinky gumové protiskluzné pánské

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347:2012

pár 191.00

009.

Holinky gumové protiskluzné zateplené pánské

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347:2012

pár 60.00

010.

Chránič sluchu (sluchátka) na přilbu

Bližší specifikace položky

EN 352-1:2002

pár 59.00

011.

Chránič sluchu-špunty se šňůrkou

ks 377.00

012.

Chránič sluchu-zátky plast.s páskem

ks 55.00

013.

Kabát vatovaný zimní 3/4 s kapucí

ks 108.00

014.

Kamaše svářečské kožené

Bližší specifikace položky

ČSN 05 0601

ks 11.00

015.

Kombinéza papírová (overal)

ks 123.00

016.

Kukla svařečská lepenková s náhlavním křížem

ks 26.00
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017.

Kukla svařečská samostmívací

Bližší specifikace položky

EN 379+A1

ks 8.00

018.

Kukla úpletová, návlek, zimní

ks 20.00

019.

Obuv holeňová koženofilcová černá

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 13.00

020.

Obuv holeňová protiskluzná

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 27.00

021.

Obuv kotníková bezpečnostní kožená polykarbonátová ochranná špice, S2

Bližší specifikace položky

EN ISO 20345:2007

pár 21.00

022.

Obuv kotníková kožená s límcem protiskluzná

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 65.00

023.

Obuv kotníková kožená zateplená protiskluzná

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 55.00

024.

Obuv kotníková protiskluzná, odolná proti propíchnutí

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 299.00

025.

Obuv koupelnová /pantofle/

pár 130.00

026.

Obuv koženofilcová

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 25.00

027.

Obuv polobotka kožená protiskluzná

Bližší specifikace položky

EN ISO 20347

pár 218.00

028.

Obuv polobotka kožená s ocelovou tužinkou, podešev odolná chem. a ropným látkám,

S1

Bližší specifikace položky

EN ISO 20345:2007

pár 140.00

029.

Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna,

gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty

- vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na

nohavicích

ks 27.00

030.

Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna,

gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty

- vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na

nohavicích

ks 7.00

031.

Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou (svářeč), blůza + kalhoty s laclem

(různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě

prsní uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na

rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s

kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích

Bližší specifikace položky

EN ISO 11611,

EN ISO 11612

ks 70.00

032.

Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou (svářeč), blůza+kalhoty (různé

barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní

uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech,

zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna uzaviratelná

kapsa, reflexní pruhy na nohavicích

Bližší specifikace položky

EN ISO 11611,

ks 70.00
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EN ISO 11612

033.

Oděv pánský montérkový, blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna,

gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty

- vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na

nohavicích

ks 556.00

034.

Oděv pánský montérkový, blůza reflexní pruhy (různé barvy), 100% bavlna, gramáž

min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou

ks 17.00

035.

Oděv pánský montérkový, blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min.

270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty

- vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na

nohavicích

ks 281.00

036.

Oděv pánský montérkový, kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min.

270g/m2, teplota praní  60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna

uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích

ks 16.00

037.

Oděv pánský montérkový, kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min.

270g/m2, teplota praní  60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s

kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích

ks 64.00

038.

Oděv pánský montérkový, kombinéza (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min.

270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, vzadu jedna uzaviratelná kapsa, vzadu v pase do

gumy, reflexní pruhy na rukávech i nohavicích, krytý zip

ks 23.00

039.

Oděv pánský, kalhoty vatované

ks 22.00

040.

Plášť ochranný pogumovaný

ks 127.00

041.

Přilba ochranná lehká s prodloužením nad zátylkem (různé barvy)

Bližší specifikace položky

EN 397

ks 762.00

042.

Respirátor

ks 1 720.00

043.

Respirátor jednorázový - rouška

ks 407.00

044.

Respirátor skládací s výdechovým ventilkem

Bližší specifikace položky

EN 149+A1

ks 1 474.00

045.

Rukáv svařečský kožený

ks 7.00

046.

Rukavice celokožené zateplené

Bližší specifikace položky

EN 388

pár 348.00

047.

Rukavice gumové odolné chemickým látkám

pár 76.00

048.

Rukavice kombinované bavlna/nitril

pár 153.00

049.

Rukavice kombinované kůže/textil

Bližší specifikace položky

EN 388

pár 4 390.00

050.

Rukavice kombinované kůže/textil zateplené

Bližší specifikace položky

pár 277.00
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EN 388

051.

Rukavice kombinované textil/kůže

pár 580.00

052.

Rukavice kožené bez vložky

pár 234.00

053.

Rukavice kožené s vložkou

pár 218.00

054.

Rukavice pryžové úklidové

pár 117.00

055.

Rukavice svařečské dlouhá manžeta

Bližší specifikace položky

EN 388, EN 511

pár 2 020.00

056.

Rukavice svařečské prst.prodl.komb.bez vložky

pár 24.00

057.

Rukavice svařečské žáruvzd.prst.prodl.s vložkou

Bližší specifikace položky

EN 388, EN 511

pár 924.00

058.

Rukavice textilní

pár 40.00

059.

Sklo do svář.brýlí pr.50mm-č.5,6,7

ks 85.00

060.

Sklo do svář.kukly 110x90mm-tmavé

ks 71.00

061.

Spodky pánské bavlněné

ks 100.00

062.

Spodky pánské teplé

ks 100.00

063.

Štít ochranný plexi čirý

Bližší specifikace položky

EN 166

ks 81.00

064.

Triko - krátký, dlouhý rukáv - 100% bavlna

ks 600.00

065.

Vesta reflexní 2 pruhy, suchý zip

Bližší specifikace položky

EN ISO 20471

ks 810.00

066.

Vesta zateplená

ks 156.00

067.

Zástěra kožená svařečská

ks 9.00

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Volitelné podmínky:

Název volitelné podmínky Rozsah hodnot Povaha

Kvalita - Brýle protiprachové ochranné zor. čiré 1-20 rostoucí

Kvalita - Brýle protiprachové ochranné zor. čiré měkké PVC 1-20 rostoucí
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úprava proti mlžení

Kvalita - Brýle svařečské s odklápěcím zorníkem uzavřené 1-20 rostoucí

Kvalita - Bunda prošívaná nepromokavá zimní černá 1-20 rostoucí

Kvalita - Čepice (návlek) do ochr.přilby 1-20 rostoucí

Kvalita - Čepice pracovní s kšiltem 1-20 rostoucí

Kvalita - Čepice pracovní zimní pletená černá 1-20 rostoucí

Kvalita - Holinky gumové protiskluzné pánské 1-20 rostoucí

Kvalita - Holinky gumové protiskluzné zateplené pánské 1-20 rostoucí

Kvalita - Chránič sluchu (sluchátka) na přilbu 1-20 rostoucí

Kvalita - Chránič sluchu-špunty se šňůrkou 1-20 rostoucí

Kvalita - Chránič sluchu-zátky plast.s páskem 1-20 rostoucí

Kvalita - Kabát vatovaný zimní 3/4 s kapucí 1-20 rostoucí

Kvalita - Kamaše svářečské kožené 1-20 rostoucí

Kvalita - Kombinéza papírová (overal) 1-20 rostoucí

Kvalita - Kukla svařečská lepenková s náhlavním křížem 1-20 rostoucí

Kvalita - Kukla svařečská samostmívací 1-20 rostoucí

Kvalita - Kukla úpletová, návlek, zimní 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv holeňová koženofilcová černá 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv holeňová protiskluzná 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv kotníková bezpečnostní kožená polykarbonátová

ochranná špice, S2

1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv kotníková kožená s límcem protiskluzná 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv kotníková kožená zateplená protiskluzná 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv kotníková protiskluzná, odolná proti propíchnutí 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv koupelnová /pantofle/ 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv koženofilcová 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv polobotka kožená protiskluzná 1-20 rostoucí

Kvalita - Obuv polobotka kožená s ocelovou tužinkou, podešev

odolná chem. a ropným látkám, S1

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty do pasu

(různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota

praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech,

zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy,

vzadu jedna uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty s laclem

(různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota

praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech,

zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy,

náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou 1-20 rostoucí
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(svářeč), blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna,

gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní

uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné kapsy v dolní části,

reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu

dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní

pruhy na nohavicích

Kvalita - Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou

(svářeč), blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž

min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza - dvě prsní

uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné kapsy v dolní části,

reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu

dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna uzaviratelná kapsa,

reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza + kalhoty s laclem

(různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota

praní  60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě

neuzaviratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech,

zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy,

náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza reflexní pruhy (různé

barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 

60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné

kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza+kalhoty (různé

barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 

60°C; blůza - dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné

kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou;

kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna

uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, kalhoty do pasu (různé

barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 

60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, vzadu jedna

uzaviratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, kalhoty s laclem (různé

barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 

60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzaviratelné kapsy, náprsenka s

kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský montérkový, kombinéza (různé barvy),

100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní  60°C; blůza

- dvě prsní uzaviratelné kapsy, dvě neuzaviratelné kapsy v

dolní části, vzadu jedna uzaviratelná kapsa, vzadu v pase do

gumy, reflexní pruhy na rukávech i nohavicích, krytý zip

1-20 rostoucí

Kvalita - Oděv pánský, kalhoty vatované 1-20 rostoucí

Kvalita - Plášť ochranný pogumovaný 1-20 rostoucí

Kvalita - Přilba ochranná lehká s prodloužením nad zátylkem

(různé barvy)

1-20 rostoucí

Kvalita - Respirátor 1-20 rostoucí

Kvalita - Respirátor jednorázový - rouška 1-20 rostoucí

Kvalita - Respirátor skládací s výdechovým ventilkem 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukáv svařečský kožený 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice celokožené zateplené 1-20 rostoucí
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Kvalita - Rukavice gumové odolné chemickým látkám 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kombinované bavlna/nitril 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kombinované kůže/textil 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kombinované kůže/textil zateplené 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kombinované textil/kůže 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kožené bez vložky 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice kožené s vložkou 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice pryžové úklidové 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice svařečské dlouhá manžeta 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice svařečské prst.prodl.komb.bez vložky 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice svařečské žáruvzd.prst.prodl.s vložkou 1-20 rostoucí

Kvalita - Rukavice textilní 1-20 rostoucí

Kvalita - Sklo do svář.brýlí pr.50mm-č.5,6,7 1-20 rostoucí

Kvalita - Sklo do svář.kukly 110x90mm-tmavé 1-20 rostoucí

Kvalita - Spodky pánské bavlněné 1-20 rostoucí

Kvalita - Spodky pánské teplé 1-20 rostoucí

Kvalita - Štít ochranný plexi čirý 1-20 rostoucí

Kvalita - Triko - krátký, dlouhý rukáv - 100% bavlna 1-20 rostoucí

Kvalita - Vesta reflexní 2 pruhy, suchý zip 1-20 rostoucí

Kvalita - Vesta zateplená 1-20 rostoucí

Kvalita - Zástěra kožená svařečská 1-20 rostoucí
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Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Přílohy

1. Příloha pozvánky - návrh_rámcové_smlouvy_na_dodávky_OOPP.doc
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v on-line výběrovém řízení pro

Pražská teplárenská a.s.

Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Zadávací podmínky

1. CENA: Jednání o konečné nabídkové ceně bude probíhat formou e-aukce. Přístup do aukce je

umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče.

Zadavatel stanoví pro hodnocení dvě kritéria, a to:

• Celková cena zboží dle seznamu položek uvedených v této Výzvě (položky v aukci) – váha kritéria

80%

• Kvalita – váha kritéria 20%

Zadavatel požaduje ocenění všech položek uvedených v e-aukci, a to v ceně za měrnou jednotku.

Všechny ceny uveďte bez DPH, v Kč.

Cenová nabídka musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu zakázky.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží

3. DODACÍ PODMÍNKY: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží

4. OBDOBÍ NÁKUPU: 12 měsíců od data podpisu smlouvy oběma stranami

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží a podmínek

uvedených ve Výzvě

6. OSTATNÍ PODMÍNKY:

Kvalifikační předpolady: Kvalifikaci splní uchazeč, který předloží následující doklady:

• Příslušné oprávnění k podnikání, tj. výpis z obchodního rejstříku a příslušné živnostenské listy.

• Čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče, že

veškeré osobní ochranné pracovní pomůcky dodané uchazečem jsou v souladu s platnou legislativou,

jsou opatřeny příslušnými atesty a prohlášením o shodě.

• Čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče, že

zboží dodané uchazečem společnosti PT bude splňovat podmínky dle § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a že na každém daňovém dokladu - faktuře, který bude

vystaven za dodávku zboží dle této smlouvy, bude uvedeno, že zboží je společnosti PT poskytováno

jako náhradní plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

• Stanovisko k návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží – buď souhlas s návrhem

Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží, nebo připomínky formou změnového listu.

• Zadavatel požaduje předložení maximálně 3 ks vzorků OOPP od každé z položek, které jsou

předmětem výběrového řízení. Dodané vzorky musí být doloženy opatřeny kopiemi příslušných

atestů (certifikátů), písemným seznamem vzorků, doplněným platným objednacím číslem z katalogu

uchazeče, a číselnou řadou, kterou uchazeči přidělí na vyžádání zadavatel, elektronicky, formou

e-mailu. Vzorky budou na místě schvalovány bezpečnostními techniky zadavatele v bodové škále od

1 do 20 (1bod  – nejhorší, 20 bodů nejlepší). Následně bude bodové hodnocení zasláno elektronicky

příslušným uchazečům, kteří se rozhodnou, se kterým vzorkem půjdou do aukčního kola a tuto

skutečnost elektronicky oznámí zadavateli. Zadavatel na základě této informace vloží příslušné

bodové ohodnocení kvality k položkám v aukční síni. Následně uchazeči vloží jednotkové ceny k

položkám v aukční síni. Výběrové řízení bude ukončeno elektronickou aukcí, u které bude mít cena

váhu 80% a bodové ohodnocení kvality 20%. V průběhu e-aukce uchazeči nemají možnost měnit

bodové ohodnocení kvality – tj. soutěžit s jiným, než zvoleným vzorkem.

Dodání všech vzorků OOPP, které jsou předmětem výběrového řízení, je podmínkou vstupu do

aukčního kola. Dodané vzorky budou uchazečům vráceny po skončení výběrového řízení, mimo

vzorky OOPP, které byly zvoleny do aukčního kola, tyto budou ponechány v PT a.s. jako referenční

vzorky. Po skončení smluvního vztahu budou uchazeči vráceny. Všechny doklady mohou být

předloženy v prostých fotokopiích bez ověření pravosti.
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- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo.

Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato

porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Pražská teplárenská a.s.

Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Multikriteriální hodnocení

Pro multikriteriální vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce:

v případě, že nejvhodnější nabídka = minimální hodnota

( minimální nabídka / nabídka účastníka ) * váha (%)

v případě, že nejvhodnější nabídka = maximální hodnota

( nabídka účastníka / maximální nabídka ) * váha (%)

Do multikriteriálního hodnocení bude zahrnuto:

cena položek - 80 %

kvalita - 20 %  - doplňuje zadavatel na základě informace uchazeče (viz. informace ve Výzvě)
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v on-line výběrovém řízení pro
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Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou "ERMMA". Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán

desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo - dodání vzorků OOPP

17. 06. 2014 v 18:30 bude zpřístupněn e-aukční portál pro uchazeče. V tomto kole nelze zadávat vstupní ceny.

Zadavatel požaduje předložení vzorků a kvalifikačních předpokladů dle seznamu a podmínek uvedených v této

Výzvě, a to v průběhu celého kola, v sídle zadavatele - v pracovních dnech, od 8 h do 14:30 h.

Kontrolní kolo - vyhodnocení vzorků + info uchazečům

Od 01. 07. 2014 v 18:30 do 16. 07. 2014 v 07:30 proběhne Kontrolní kolo - vyhodnocení vzorků + info

uchazečům, které slouží pro kontrolu dodaných vzorků ze strany zadavatele, jejich bodové ohodnocení a zaslání

této informace uchazečům. Uchazeči v tomto kole zašlou zadavateli závaznou informaci, který z dodaných vzorků

bude předmětem e-aukce.

Kolo pro vkládání cen uchazečem

Od 16. 07. 2014 v 07:30 do 17. 07. 2014 v 07:30 proběhne Kolo pro vkládání cen uchazečem, které

slouží uchazečům k vložení cen vybraných výrobků do e-aukční síně.

Aukční kolo

17. 07. 2014 v 07:30 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí zadaná cenová

nabídka (u každé položky). Po dobu 01 hod. 00 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě

upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou

položky.

Minimální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.10 %.

(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k ceně položky účastníka.)

Maximální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.

(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně položky.)

Prodlužování

Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při změně nejvýhodnější ceny nabídky v posledních 2 min.

Platnost přístupových klíčů

Přístupové klíče expirují za 30 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné

se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie

e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení

elektronického výběrového řízení.
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Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 7

170 00  Praha 7 - Holešovice

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:

Iveta Barešová

telefon: +420 266 752 740

email: ibaresova@ptas.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 7

170 00  Praha 7 - Holešovice

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:

Iveta Barešová

telefon: +420 266 752 740

email: ibaresova@ptas.cz
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Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v 

Návod.
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Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROE.BIZ

- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROe.biz
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Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden

z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)

- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)

- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči

povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči

naleznete na http://podpora.proe.biz v části Nastavení pod položkou Nastavení cookies.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"

V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do Přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly

elektronických aukcí PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena do

elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků).

Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si

zapamatovatelné jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.

Své přístupové údaje si zapamatujte!

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ

Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj

se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových

údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte

správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze

kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční

síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT

Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud

odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až

za 1 minutu.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE

Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete

prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový

údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak

neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést

přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ

POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a

upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není

podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další

upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE

Kontrolní kolo slouží pro kontrolou nabídek vyhlašovatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod.
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V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové

komunikace.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE

V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení)

nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového

řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:

čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem

prohlížeči.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s

administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré

prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude

nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční

síni na poslední vteřiny probíhajícího kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému -

např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního

systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  SE OBRACEJTE NA

ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.
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