Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
Tel.: 476 208 610, Email: info@vuhu.cz

Ředitel
Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
IČ: 44569181
vyhlašuje výběrové řízení

na zajištění dodávky a montáže akce „Odprášení pasových dopravníků PS160-VS161
a PS161-VS162 včetně dodání a montáže obslužné lávky PD158“.
Jedná se především o dodávku a montáž technologického zařízení v rozsahu demontáže části
stávajícího zařízení, dodání a montáže dopadových trubkových pražců a válečků, zakrytí násypky
VS161, úpravy ocelové konstrukce a zatěsnění prostoru dopadu včetně zakrytování okolí
výsypného bubnu a dopadu poháněcí stanice PS160 a instalace odsávacího zařízení a montáže
elektroinstalace, úpravy dopadového lože a montáže bočních otěrových desek vratné stanice
VS162 a jeho zatěsnění, zakrytování prostoru výsypného bubnu poháněcí stanice PS161 včetně
instalace odsávacího zařízení a montáže elektroinstalace, dodání a montáže obslužné lávky PD158.
Ocelová konstrukce bude žárově zinkována a část opatřena ochranným nátěrem. Veškeré dodané
zboží, materiál, apod. musí být nové a nepoužité.
Zadavatel požaduje od navrhovatele splnění následujících podmínek při podání nabídky:
•
•

Zahájení prací na úpravách pásových dopravníků 10. 8. 2015, ukončení prací max.
23. 8. 2015, vyjma prací spojených s dodávkou a montáží obslužné lávky PD 158, kde je
termín ukončení prací 30. 9. 2015.
Platební podmínky - splatnost faktury min. 30 dní.

Nabídka musí obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•

Cenovou nabídku dodávky, výroby a montáže vyjma dodávek a montáže mlžících zařízení.
Výrobní dokumentaci zajišťuje zadavatel.
Návrh smlouvy.
Uvedení případných subdodavatelů.
Harmonogram prací a max. doba realizace celé akce (počet dnů, týdnů).
Výpis z obchodního rejstříku.
Přehled vybraných referencí navrhovatele souvisejících s předmětem díla. Zadavatel
požaduje reference s obdobného typu prací na povrchových lomech uhlí (Vršanská
uhelná a.s. Severní energetická a.s. případně SD a.s.).
Čestné prohlášení a prohlášení nabízejícího viz přílohy.
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Nabídky je nutno předat do 21. 7. 2015 do 12.00 hodin do kanceláře vedoucího TPD
– Ing. Vlastimila Moni, Ph.D. Předání osobně nebo poštou. Obálka musí být viditelně označena
textem „Odprášení pasových dopravníků PS160-VS161 a PS161-VS162 včetně dodání a
montáže obslužné lávky PD158“ – NEOTEVÍRAT.

Adresa:
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.
Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.
tř. Budovatelů 2830/3,
434 01 Most
Pořadí kritérií pro hodnocení nabídek:
1. Cena.
2. Vybrané reference dodávek.
3. Doba záruky.
Zadavatel provede vyhodnocení výběrového řízení do 22. 7. 2015 a vyhrazuje si právo zrušit toto
výběrové řízení v kterékoliv fázi do podepsání smlouvy.

Informace k výběrovému řízení podá zájemcům manažer projektu Ing. Jaromír Täuber
(tel. 602 647 139, 476 208 739, email: tauber@vuhu.cz) do 17. 7. 2015 po 17. 7. 2015 Ing. Vlastimil
Moni, Ph.D. (tel. 724 825 767, email: moni@vuhu.cz).

V Mostě dne 16. 7. 2015

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
ředitel společnosti

Přílohy:
•
•

Příloha č. 1 Prohlášení nabízejícího
Příloha č. 2 Čestné prohlášení
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