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obchodní jméno: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
síd|oi Příbram VI č' p. 530

261 81 Příbram
IČ: 27118100
DIČ: cŽ271181oo
Právníforma: akciováspolďnost

Kontaktni osoba!
Jméno: Ing. zdeněk Kunický
Tel.: 318 470 210
Email: kunicky@kovopb,cz

z. nÁzev a poprs pŘeouĚru zlxÁzrv
spo|éěnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vyh|ašuje zakázku 5 vyšší hodnotou 1. kategorie
na pořízenÍ| sta.ionární |inka na dťcení a čištění odPadního polyproPy|enu (technická
specifrkace zakázky je součástí pří|ohy č. 1 této zadávacídokumentace)' zakázka se řídí směrnicí č.
5/2oo8 MŽP a metodikou zadáVání veřejných zakázek oPŽP. Finanční pÍostředky pro nákup zařízení
jsou z 90o/o hrazeny s pomocífondů EU (oP Životni prostředi)'

Nejedná o zakáŽku d|e zákona č' 1372006 sb.

s. pŘeopoxúolnÁ noploTl zlxÁzxv

Předpok|ádaná cena zakázky|

l. lx0nl uÍsro pno pooÁt{Í NlsÍoKY

Lasovy narmonogram

l{áz.v Do|očkY
l|no&tvÍ

íkB)
cem b€z DPH

íxčl DPH íxř)
C.iena 6

DPH íKč.)
DÉič DoIYDroov|enu 2 360 000 448 400 2 808 400

Pračka Do|YproDY|enu 1 260 000 239 400 1499 400

sušička po|vproDv|enové drtě 660 000 125 400 785 400

zařízení k ba|€ní dÉě do bio baoů 460 000 87 400 541 400

Potřebné obslužné |ávkY a D|ošinY 260 000 49 400 309 400

c€|kgm s 0m 000 950 000 5 950 m0

Datum
Datum v'i7w k zakázce 5 wššíhodnotou 1. kateoorie 15. 9. 2oO9
Termín Dro oodáni nabídek 13. 10. 2009 14.00
otevíráníobá|ek 15 .10.2009 10.00
Datum rozhodnutío \níběru neivhodněiší nabídkv (Dředběžné datum) 2.1r .2009
PodDis sm|ouw (Dředběžné datum) 200918.11 .



lÝísto podání nabídek; Kovohutě Příbram nástupnická, a' s., Příbram vI č. p. 530' 261 81
Příbram

spo|ečnost proh|ašuje, že toto yývěrové řízení není veř€jnou ob.hodní soutěží ani
veřejným přís|ibem. spo|ečnost si vyhrazuj€ právo výběrové řízení zrušit, a to i bez
uvedení důvodu, společnost má právo podmínky výběrového řízení měnit. Projekt bude
spo|uÍinancován ze struktuřá|ních fondů Eu.

5. HoDNoTÍcÍ KRIÍÉRIA

Hodnoticí kritéria jsou specifikovány v zadávací dokumentaci (kapito|a 6. způsob hodnocení nabídek
ood|e kritéri .

6. INFoRMACE o ToM, v JAKÉM JAzYcE MÚžE BÝT NABÍDKA PoDÁNA

Nabidka bude před|ožena Vjednom originá|e v písemné formě v českém jazyce. originá| nesmí
obsahovat přepisy a opravy, které by moh|y zadavate|e uvést v omy|. Listy nabídlq budou pevně a
nerozebírate|ně spojeny' tak aby by|o možné |istovat ve svazku.

7. PRoFESNÍ KVALIFIMčNÍ PŘEDPoKLADY

Požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci (kapito|a 4. Podmínky a požadavky na způsob
zpracovánínabí{dky).

8. áKLADNÍ KVAuFIKAčNÍ PŘEDPoKLADY

Požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci (kapito|a 4' Podmínky a požadavky na způsob
zpracování nabídky). I
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