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Zadávací řízení:
"Umístění a provozování prodejních automatů"

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Vystavil: Darina Šofrová

Procesní list zadávacího řízení (dále také jako
"ZŘ")
Základní údaje

Předmět ZŘ:

"Umístění a provozování prodejních
automatů"

Formuláře k ZŘ uveřejněny
www.vestnikverejnychzakazek.cz
na (je li relevantní):
Hlavní předmět zakázky dle
CPV + kód CPV :
Druh ZŘ podle finančního
limitu:

Malého rozsahu

Druh ZŘ podle předmětu:

Na služby

Druh ZŘ podle typu zadání
podle zákona č. 134/2016 Sb.:
Platnost RS/MNS/DNS:

-

Typ zadání zakázky malého
Výzva k předložení nabídky
rozsahu:
Číslo ZŘ:

NSL-03-17-PŘ-Ku

Místo plnění/realizace:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Kód NUTS:

Podřízená organizace
Název:

-

Sídlo:
DIČ:
Kontakt:

Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání
nabídek:

od 14:00 hodin dne 22.5.2017

Konec lhůty pro podání
nabídek:

do 14:00 hod dne 9.6.2017

Místo pro podání nabídek:

Není li v zadávací dokumentaci stanoveno
zadavatelem jinak, podávali účastníci žádosti
o účast (je li relevantni), doklady prokazující
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splnění kvalifikace a nabídku, prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem.
Termín zahájení ostrého
kola aukce:

- hodin dne -

Délka základního ostrého
kola elektronické aukce:

- minut

Povoleno dorovnávání
nejlepší hodnoty:

Ne

Elektronický podpis (pro
podpis závazných
dokumentů a cenové
nabídky):

Ne

Měna ZŘ:

CZK

Jazyk pro podání nabídek:

Čeština

Zadavatel
Název:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2, Ostrava,702 00

IČO:

61974757

DIČ:

CZ61974757

Kontaktní osoby:

Administrátor
Darina Šofrová (dsofrova@dpo.cz,+420 597
401 562)

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ:
Provozovatel elektronického CZ25863568, www.ppe.cz
nástroje ppeSystem:
Klientská podpora: +420 733 530 680, +420 608
887 077, +420 595 170 913, +420 595 170 923,
www.ppe.cz/ptejte-se

Specifikace předmětu zadávacího řízení
Elektronický podpis a informace o šifrování nabídek
U veřejné zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále také jako „ZZVZ“), kde účastník podává žádost o účast (je li
relevantní), požadované doklady prokazující splnění kvalifikace, nebo nabídku
prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem, je účastník povinen každý takový
doklad, nebo nabídku, ve stanovené lhůtě opatřit uznávaným elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Bližší informace a pokyny naleznete v této výzvě (viz rubrika Průběh zadávacího řízení /
Elektronický podpis), zadávací dokumentaci nebo v Podrobném návodu pro účast.
Před odesláním nabídky účastníka do elektronického nástroje ppeSystem je obsah nabídky
automaticky šifrován 1024 bitovým veřejným klíčem serveru provozovatele elektronického
nástroje ppeSystem (http://www.ppe.cz/dokumenty/ppe_public.cer). V šifrované
podobě je nabídka přenášena na tento server a uložena pro zpřístupnění nabídek podle § 5
odst. 9 Vyhlášky č. 9/2011 Sb. Tímto je procedura šifrování nabídek splněna a žádné jiné
kroky od účastníků nejsou vyžadovány.
Závazné podmínky plnění
Zadavatel zadávacího řízení požaduje při plnění předmětu zadávacího řízení dodržet
závazně, mimo výše uvedených, také tyto podmínky:
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Upřesňující informace zadavatele
Veřejné dokumenty zadavatele

Datum vložení

Typ
Podpis
Velikost Stažení
dokumentu
dokumentu

Název souboru

22.5.2017 13:16:24

Čestne_prohlaseni

18 KB

22.5.2017 12:59:01

Priloha_c.1_BOZP

55 KB

22.5.2017 12:57:31

Navrh_smlouvy

38 KB

22.5.2017 12:52:10

Zadavaci_dokumentace_potravinove_automaty.

2052 KB

Nabídky a dokumenty účastníků
Datum vložení

Popis dokumentu

Název souboru

Velikost

Stažení

Podpis dokumentu

Záznam o otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
Datum uzamčení ZŘ:

-

Datum zpřístupnění a
otevření nabídek:

-

Osoby oprávněné pro
zpřístupnění a otevření
nabídek:

-

Lhůta pro podání nabídek:

9.6.2017 14:00:00

Nabídky zpřístupnily tyto
oprávněné osoby:

-

S žádnou z datových zpráv, obsahující
Záznam o porušení integrity
nabídku, nebylo před jejím otevřením
nabídek:
manipulováno

Vyzvaní dodavatelé / Registrovaní účastníci a zájemci

Účastník
Vojíková

Společnost
Autic a.s.

Dokumentace
Odesláno
v EN přečtena
dne
dne

E-Mail
vojikova@autic.cz

22.5.2017
13:23:47

22.5.2017
13:30:13

zakazky.poptavej@gmail.com

23.5.2017
11:39:26

23.5.2017
11:41:31

alena.vlkova@napojoveautomaty.cz

22.5.2017
13:23:48

info@automatycz.cz

22.5.2017
13:23:49

jankar@email.cz

24.5.2017
18:36:20

obchod@kavamat.cz

22.5.2017
13:23:47

cz.info@verygoodies.com

22.5.2017
13:23:48

23.5.2017
12:26:09

info@delikomat.cz

22.5.2017
13:23:47

23.5.2017
8:27:38

24.5.2017
18:36:41

Výsledné hodnocení nabídek
Společnost

Účastník

Mobil

Celkem bodů

Pořadí
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Vyloučení účastníci a jejich cenové nabídky

© Copyright 2006 - 2017 PPE.CZ s.r.o. All rights reserved.

https://www.ppe.cz/v2/ProcessList.aspx?id=af9d8b87-037a-4348-b2a6-b4e110b415b3

12.04.2019

