
Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

OBECNÉ

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní

aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 04. 12. 2015 v 10:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových

řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.

Přihlášeným Účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Praha 10, dne: 23. 11. 2015 v 07:56

TERMONTA PRAHA a.s.

Tomáš Vepřek

telefon:+420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

PŘEDMĚT

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

Pořadí Název položky MJ Množství

001.

Dodávka invertorových svářeček

Bližší specifikace položky

Učastník vyplní jednotkovou cenu bez DPH za dodávku svářeček vč.

dopravy a zaškolení obsluhy na pracovišti kupujícího.

Vyhlašovatel elektronické aukce požaduje invertorové zařízení pro

svařování obalenou elektrodou a metodou TIG pro svařování v

ochranné atmosféře argonu.

Požadavky a technická specifikace:

- Zdroj DC

- Metoda svařování: MMA, TIG

- Minimální proudový rozsah TIG: 10-200 A

- Minimální proudový rozsah MMA: 10-170 A

- Průměr svařitelné elektrody: TIG/elektroda: 1,0-3,2/1,5-4,0 [mm]

- Zapalování oblouku TIG: bezdotykové (svařování pulsem)

- Maximální hmotnost: 20 Kg

- Napájecí napětí: 230V (50 Hz)

- Stupeň ochrany: IP 23

- Zařízení musí mít CE a označení S v souladu s normou EN 60 974-1

Příslušenství a ostatní požadavky

- Elektrodový a zemnící kabel délky minimálně 4m

- Kleště minimální délky 4 m

- Hořák 4 m - s regulací

Záruka a záruční servis:

Vyhlašovatel požaduje záruku na dodané zboží v délce 36 měsíců.

Během záruční doby poskytne prodávající v případě reklamace

dodaného zboži náhradní zdroj zdarma po dobu jeho opravy.

Náhradní zdroj musí prodávající poskytnout nejpozději do 4 hodin od

uplatnění reklamace.

Vyhlašovatel požaduje pouze a výhradně svářečky od

výrobců:

- FRONIUS

- Kempi

- RHEM

- ESAB

ks 5.00

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

V případě, že administrátor povolil funkci Komentáře, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo

volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stiskutní tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

PŘÍLOHY

1. Příloha pozvánky - Priloha_c01_-_Identifikacni_list.docx

2. Příloha pozvánky - Priloha_c02_-_CP_Kvalifikace.docx

3. Příloha pozvánky - Priloha_c03_-_CP_financni_zpusobilosti.docx
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 SB., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÉ ZAKÁZKY

1.1 Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka INVERTOROVÝCH SVÁŘEČEK

1.2 Místo plnění

Místem plnění (dodání) je sídlo společnosti TERMONTA PRAHA a.s. (Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10)

1.3 Termín plnění

Zboží bude dodáno nejpozdějí do 3 týdnů od vystavení objednávky do místa plnění dle čl.1.2. Zadávací

podmínky.

2. NABÍDKOVÁ CENA A AUKČNÍ JISTOTA

2.1 Nabídková cena

Nabídková cena bez DPH bude obsahovat veškeré náklady za dodávku Zboží vč. dopravy do místa plnění

(dodání) dle čl. 1.2 Zadávací podmínky.

2.2. Aukční jistota

Vyhlašovatel nepožaduje pro zařazení Uchazeče do aukční síně složení aukční jistoty.

3. NÁKLADY ZA ÚČAST

Každý Učastník ponese veškeré náklady související se svojí účastí, přípravou a předložením své Nabídky.

Vyhlašovatel nebude tyto náklady Uchazeči hradit, a to bez ohledu na jejich konečnou výši a na průběh nebo

výsledek výběrového řízení.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Splatnost faktury

Vyhlašovatel (Kupující) je povinen zaplatit fakturu-daňový doklad Uchazeči (Prodávajícímu) do 35 dnů ode dne

doručení faktury. Zálohové platby Vyhlašovatel neposkytuje.

4.2 Záruka

Záruční doba za dodané Zboží činí 36 měsíců od data převzetí Zboží Vyhlašovatelem (Kupujícím).

4.3 Náhrada škody

- V případě nedodržení termínu plnění (dodání Zboží) uvedeného v čl. 1.3 těchto Zadávacích podmínek, bude

Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného Zboží za každý den

prodlení. Úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 45 dnů po obdržení vyúčtování.

5. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
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5.1 Základní a profesní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč

Vyhlašovateli předložením (uložením) následujících dokladů.

a) Identifikační list dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 1 této Výzvy,

b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 2 této

Výzvy,

c) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy.

d) Kopie výpisu z obchodního rejstříku v souladu s § 57 zákona, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán.

Předložení (uložení) dokladů do aukčního portálu proběhne dle bodu 6 této Výzvy.

- Doklady prokazující splnění kvalifikace nesmějí být k termínu předložení nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- Všechny doklady mohou být předloženy v prostých fotokopiích.

6. DOKUMENTY TVOŘÍCÍ NABÍDKU

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:

- Základní údaje o Ochazeči dle vzoru v Příloze č.1 – Identifikační list (obchodní jméno, sídlo, jméno pověřeného

pracovníka, e- mailové a telefonické spojení, bankovní spojení a číslo účtu, atd.) a doklady o oprávnění k

podnikání, dle čl. 5 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy.

- Katalogové listy popř. jiné dokumenty nabídnutého Zboží.

7. ZPŮSOB  HODNOCENÍ  NABÍDEK

Jednání o nabídkách bude probíhat formou soutěže v Aukčním kole e-aukce. K účasti v Aukčním kole e-aukce

budou vyzváni Účastníci, kteří nebyli vyloučeni z výběrového řízení v rámci Vstupního kola.

Účastník je povinen vyplnit ve fázi Vstupního kola jednotkovou cenu za poptávané zboží. Tato jednotková cena

bude automaticky přepočtena na celkovou cenu výběrového řízení, která bude předmětem aukčního kola.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Za předpokladu technické akceptovatelnosti nabídky v kontrolním kole bude hodnotícím kritériem - Celková

cena v CZK.

9. VYHRAZENÁ PRÁVA VYHLAŠOVATELE 

a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo vyhlásit další kolo bez udání důvodu;

b) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo omezit počet Uchazečů mezi jednotlivými koly výběrového řízení;

c) Vyhlašovatel má právo změnit rozsah poptávky;

d) Vyhlašovatel si vyhrazuje další níže uvedená práva a podmínky:

- ověřit správnost a pravdivost údajů poskytnutých Uchazečem v podané nabídce,

- Vyhlašovatel požaduje, aby mu Uchazeč ohlásil neprodleně změny, které nastaly po podání nabídky a které se

dotýkají údajů uvedených v Nabídce Uchazeče.

10. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta, nebo-li lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni, byla stanovena Vyhlašovatelem

po dobu 60 dní ode dne ukončení "aukčního kola" tohoto výběrového řízení.

11. PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ

- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

HARMONOGRAM

Výběrové řízení proběhne formou elektronické nákupní aukce. Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu

bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo

25. 11. 2015 v 14:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník

vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Kontrolní kolo

Od 02. 12. 2015 v 14:00 do 04. 12. 2015 v 10:00 proběhne Kontrolní kolo, které slouží pro formální

kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu Kontrolního kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

Aukční kolo

04. 12. 2015 v 10:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová

nabídka (u každé položky, pokud není uvedeno jinak). Po dobu 00 hod. 30 min. mají jednotliví účastníci možnost

své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající

minimální cenou.

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.)

Prodlužování

Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny 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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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

KONTAKTY

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:

Tomáš Vepřek

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

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

Tomáš Vepřek

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Jiří Janoušek

telefon: +420 739 347 166

email: jiri.janousek@termonta.cz

vedoucí oddělení nákupu
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro
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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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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

AUKČNÍ JISTOTA

Zadavatel je oprávněn po účastníkovi elektronické aukce žádat složení aukční jistoty. Účastník elektronické aukce

je povinen složit poskytovateli tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v „zadávacích podmínkách“ aukce.

Aukční jistota je považována za složenou až jejím připsáním na účet označený poskytovatelem.

Účastníkům elektronické aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, se aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po

skončení elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého účastník jistotu uhradil.

V případě, že vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

a) neuzavře smlouvu ve stanoveném termínu

b)  bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými právy

c) neuhradí kupní cenu, případně ji neuhradí úplně nebo včas,

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen, a tuto skutečnost bere na vědomí a akceptuje ji,

zaplatit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistoty, přičemž souhlasí výslovně s tím, že jím složené aukční

jistota bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu

škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.

Účastníkovi, který se stane vítězem aukce, se složená aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po skončení

elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého účastník jistotu uhradil.

- 9 -



Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka invertorových svářeček

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 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0)

- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém přohlížeči povolit naleznete na 

http://support.proebiz.com/ v části Nastavení.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

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

on-line výběrových řízení 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 zadávací 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.

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).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE?

Toto kolo slouží pro Vyhlašovatele. Obvykle se provádí formální kontrola a správnost zadaných nabídek, kontrola
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splnění kvalifikačních předpokladů, popř. dochází k testování dodaných vzorků. Účastníci v tomto kole nemohou

své nabídky nijak měnit. V případě, že dojde k chybě a je nutné nabídku opravit, tuto změnu provádí

Administrátor.

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.

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.

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

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

ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

- 11 -

http://www.tcpdf.org

