
výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A 
K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
podle ust. § 21 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“)

„Dělící, dávkovací a plnící stroj pro závodní stravování“

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele /§ 38, odst. 4, písm. a) Zákona/

název zadavatele: Česká televize
sídlo: Kavčí hory, 140 70  Praha 4
právní forma: Veřejnoprávní instituce
IČ: 00027383
osoba oprávněná jednat: Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel
kontaktní osoba 
zadavatele:

Marcela Karasová, vedoucí nákupu a celní deklarace

tel.: +420 261 137 516
email: marcela.karasova@ceskatelevize.cz

Zadavatel se v souladu s ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
„Zákon“), při výkonu práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal 
zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se 
tohoto zadávacího řízení. 

Osobě zastupující zadavatele zadavatel neudělil zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z 
účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o 
způsobu vyřízení námitek.
Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

obchodní firma: LESS a.s.
sídlo: Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 285 25
právní forma: Akciová společnost
IČ: 26115271
osoba oprávněná jednat: Ing. Rostislav Matyska, na základě plné moci

kontaktní adresa:
LESS a.s.
Ostrov čp. 1 (zámek)
CZ 285 22  Zruč nad Sázavou 1

kontaktní osoba: Ing. Rostislav Matyska
tel.: +420 322 318 077
fax: +420 327 311 786

gsm: +420 604 211 049
email: rostislav@matyska.com

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky /§ 38, odst. 4, písm. b) Zákona/

2.1. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dělícího, dávkovacího a plnícího stroje pro závodní 
stravování v České televizi.
Stroj musí splňovat funkci plnícího a tvarovacího automatu pro potravinářskou výrobu a musí být 
konstruován pro zpracování širokého sortimentu obalového materiálu a vnitřní náplně. Tvarování výrobku 
by mělo být možné modifikovat pomocí kombinace „trysek“ a „prstýnků“ umístěných ve směšovací hlavě a 
následně pomocí „střižných“ segmentů v uzavíracím systému.
Stroj musí být primárně konstruován na automatickou výrobu tradičních potravinářských výrobků 
zhotovovaných původně ruční výrobou. V našich podmínkách se jedná např. o ovocné knedlíky 
(bramborové i kynuté) plněné kusovým ovocem nebo marmeládou, masové knedlíky (bramborové i 
kynuté) plněné uzeným masem, mletým masem nebo uzeninou, plněné masové koule, moravské koláče, 
výrobky z lineckého těsta (koláčky, cukroví atd.), výrobky různých vzorů ze dvou druhů těst, nebo tzv. 
skotská vejce.
Veškeré tyto funkce by měla zajišťovat následná přídavná zařízení k tomuto plnícímu a tvarovacímu 
automatu.
Součástí předmětu této veřejné zakázky je též instalace zařízení v místě plnění, zaškolení 3 osob 
určených zadavatelem pro obsluhu zařízení a nezbytná součinnost dodavatele při zkušebním provozu 
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zařízení v délce 7 kalendářních dní. Součástí předmětu této veřejné zakázky je dále předání uživatelské a 
servisní dokumentace v českém jazyce a vydání prohlášení o shodě k dodanému zařízení.

Předmět této veřejné zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci. Plnění musí být uchazečem 
zajištěno v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

2.2. Místo plnění této veřejné zakázky:
Česká televize, budova KH, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Česká republika.

3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace /§ 38, odst. 4, písm. c) Zákona/

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě jako přílohu této výzvy na CD-R.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek /§ 38, odst. 4, písm. d) Zákona/

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být 
podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA 
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat 
oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.12.2008 v 15:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky 
poštou nese plně uchazeč.

Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Advokátní kancelář Bartošková, Provaznická 3 (1. patro), Praha 
1, PSČ 110 00, a to do konce lhůty pro podání nabídky v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin. Osobou 
přijímající nabídku je Ing. Rostislav Matyska, v případě jeho nepřítomnosti zaměstnanec AK Bartošková. Před 
vlastním podáním nabídky, prosím, v předstihu tlf. kontaktujte Rostislava Matysku (+420 604 211 049).

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62  /§ 38, odst. 4, písm. e) Zákona/

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče. Zadavatel 
požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče. Požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen předložit v originále či v úředně ověřené kopii. 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle 
požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

6. Údaje o hodnotících kritériích /§ 38, odst. 4, písm. f) Zákona/

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. nabídková cena (váha 80%)
B. dodací lhůta v kalendářních dnech (váha 10%)
C. délka záruky na dodané zařízení v měsících (váha 10%)

Způsob hodnocení nabídek je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci.

7. Jiné požadavky a práva zadavatele

Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit 
zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení do doby uzavření smlouvy. 
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

V Praze, dne 14.11.2008 V Bohdanči, dne 14.11.2008

Mgr. Jiří Janeček v.r. Ing. Rostislav Matyska, z plné moci
Generální ředitel České televize za LESS a.s., 

osobu zastupující zadavatele v zadávacím řízení
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Příloha:
Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dělící, dávkovací a plnící stroj pro závodní stravování“ 
(zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě na CD-R)


