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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Vyhlašovaná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu § 25 zákona              

č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

NÁZEV ZAKÁZKY Nákup ofsetového tiskového stroje 

Cíl zakázky 
Cílem zakázky je nahradit stávající tiskový stroj za tiskový stroj, 
který bude provozován téměř bez využití látek obsahujících VOC. 

Identifikační údaje 
zadavatele 

H.R.G. spol. s r.o. 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČ 47471611 

DIČ CZ47471611 

Adresa Litomyšl, Svitavská 1203, PSČ 570 01 

Kontaktní osoba, její 

telefon a e-mailová 
adresa 

Ing. Aleš Bečvář, tel.: 461 613 015, ales.becvar@hrg.cz 

Název projektu Snížení emisí VOC v tiskárně H. R. G. spol. s r.o. 

Druh veřejné 

zakázky 
Veřejná zakázka na dodávky 

Druh zadávacího 

řízení 
Otevřené řízení  

Předmět veřejné 
zakázky   

Předmětem zakázky je dodání a instalace ofsetového archového 

tiskového stroje s konvenční technologií zasychání barvy vč. 
zaškolení obsluhy v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.  

 
Předmět veřejné zakázky (tiskový stroj) musí splňovat následující 
požadavky:  

 
a) Základní parametry 

- počet tiskových věží:   6 
- maximální formát archu nejméně: 720 x 1 020 mm 
- maximální formát archu nejvíce: 720 x 1 030 mm 

- rozměr tiskové desky:                   790 x 1 030 x 0,3 mm 
- maximální tisková rychlost nejméně: 16 500 archů/hod 

- stroj umožňuje provoz bez použití těkavých (VOC) látek 
 

b) Řídicí systém 

- ovládání prostřednictvím ovládacího panelu s min. 16“ 
dotykovou obrazovkou 

 
c) Software 
- součástí dodávky je softwarové vybavení stroje pro efektivní 

přípravu a výměnu zakázky 
- možnost současného vykonávání různých pracovních kroků 

- umožnění řízení obsluhy stroje během přípravy zakázky 
- interní paměť pro uložení nastavení zakázek 

- předdefinované a volně definované mycí programy 
- možnost dálkového připojení servisního technika za účelem 

diagnostiky stroje v případě poruchy 
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d) Nakladač 
- jeden podtlakový nakládací pás 

- ionizace vzduchu v nakladači 
- disponuje samostatným obslužným panelem 

- možnost přednastavení formátu a vzduchu 
- možnost uložení veškerých údajů o nastavení vzduchu 

k příslušné zakázce 

- umožnění nakládání přímo z palety 
- automatická regulace okamžiku naložení archu 

- automatický systém na sledování chodu archů pro zabránění 
šikmo naložených archů 

- ultrazvuková kontrola naložení dvojitých archů 

- komunikační zařízení mezi nakladačem a vykladačem 
- 1 stohovací deska 

 
e) Tisková jednotka 
- dálkové nastavení obvodového, stranového a diagonálního 

soutisku 
- obslužný panel na každé tiskové jednotce 

- dvojnásobný protitlakový válec, formový válec a ofsetový 
válec se zušlechtěným povrchem 

- mycí zařízení ofsetového a protitlakového válce umožňující 
použití konvenčních mycích prostředků bez těkavých (VOC) 
látek s použitím suché mycí tkaniny a zařízením na 

napouštění mycí tkaniny ve stroji 
- odsávání prachu z papíru mezi nakladačem a 1. tiskovou 

jednotkou 
 

f) Barevník 

- boční roztírání nanášecích válců 
- volitelné nastavení časování roztírání válců 

- automatické umývací zařízení barevníkových válců umožňující 
použití konvenčních mycích prostředků bez těkavých (VOC) 
látek 

- nastavení barevníkových zón na všech tiskových jednotkách 
současně 

- dálkově řízené zapínaní a vypínání vlhčící jednotky 
 

g) Lakovací systém 

- systém komorové rakle 
- obslužný panel na lakovací jednotce 

- systém uložení rastrového válce umožňující jeho rychlou 
výměnu 

- formový a protitlakový válec se zušlechtěným povrchem  

- rychloupínací systém pro upnutí lakovacích forem 
- oběhové čerpadlo laku s výkonem min. 550 l/hod 

- kontrola hladiny laku pomocí ultrazvukového senzoru 
s automatickou regulací 

- možnost kombinovaného provozu – použití buď disperzního 

laku, nebo UV laku  
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h) Vykladač 
- ovládací dotyková obrazovka 

- možnost individuálního nastavení vykládání archů k příslušné 
zakázce 

- vyrovnání zvlněných archů 
- podtlakové rovnání archů 
- brzda archů s motorickým nastavením na formát 

- možnost přednastavení vzduchů a uložení údajů o nastavení 
k příslušné zakázce 

- vykladač s rampou 
- bezpečnostní světelná zábrana vepředu a z obou stran 

vykladače 

- prodloužený vykladač se sušením IR, horkým vzduchem a 
odsáváním, UV lampou, chlazením  

- možnost plynulé regulace výkonu UV lampy 
 

i) Další příslušenství 
- non-stop manuální nakladač 

- non-stop manuální vykladač 
- poprašovací zařízení 

- odsávání prášku ve vykladači 
- 2. okruh pro cirkulaci laku s možností ohřevu laku a 

automatickým čištěním 
- záruční doba nejméně 1 rok, 
- in-line měření denzity barvy a nárůstu tiskového bodu přímo 

ve stroji pro kontrolu a řízení kvality tisku, propojené s 
přímým řízením barevnosti 

- dodavatel musí zajistit pozáruční servis. 

Předpokládaná 

hodnota zakázky 

53.000.000,- Kč bez DPH (slovy: padesát tři milionů korun 

českých) 

Základní a profesní 

způsobilost 

1) Základní způsobilost splňuje dodavatel, 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před 
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný 
čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele;  

- je-li dodavatelem právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen jejího statutárního orgánu;  

- je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen jejího statutárního 
orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu 

v statutárním orgánu dodavatele;  
- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat tato právnická osoba a rovněž vedoucí pobočky 
závodu,  

- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české 
právnické osoby, musí tento předpoklad splňovat všechny 
osoby jako u dodavatele právnické osoby a rovněž vedoucí 



 

 

  

4/10 

pobočky závodu, 
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v 

evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle 
platného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 
 

Uchazeč prokáže splnění základních způsobilosti předložením:  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu písm. a), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve 
vztahu písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu písm. c), 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve 

vztahu k písm. d), 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného 

čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním 

rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e). 
 

2) Profesní způsobilost splní dodavatel, který ve vztahu k České 
republice předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje, případně má-li dodavatel sídlo mimo území ČR, předloží 
doklad o svém zřízení a své existenci.  

 
3) Společná ustanovení k prokazování způsobilosti 

V případě, že by byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se 

doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla 
získána, a to ve výše uvedeném rozsahu požadovaném 

zadavatelem. 
 
V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní a 

profesní způsobilost dle této zadávací dokumentace každý 
dodavatel samostatně.  

 
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání 
základní způsobilosti čestným prohlášením nebo jednotným 

evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem je však tento 
dodavatel vždy povinen předložit zadavateli originály nebo 
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 

řízení předloženy.    
 

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí 
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prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v 
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

Kritérium pro 
hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, 
přičemž hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.  

Vítězem se stane uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. 

Podmínky a 
požadavky na 
zpracování nabídky 

Každý uchazeč předloží pouze jedinou nabídku.  
Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originálu 
v písemné formě a jedné naskenované kopii nabídky i s podpisy na 

datovém nosiči (CD apod.), v uzavřené a neprůhledné obálce. 
Všechny listy každého vyhotovení nabídky musí být číslovány 

nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny 
způsobem, který zabraňuje manipulaci s nimi, zejména zabraňuje 
vyjímání listů a vkládání nových listů. 

 
Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: 

a) Název zakázky 
b) nápisem „Zadávací řízení - neotevírat!“ 
c) adresou uchazeče  

d) adresou zadavatele 
Nabídky, jejichž obálka nebude obsahovat uvedené náležitosti, 

budou ze zadávacího řízení vyloučeny.  
 
Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou 

přílohou zadávací dokumentace. 
Příloha č. 1 Průvodní list nabídky 

Příloha č. 2 Obsah nabídky 
Příloha č. 3 Kupní smlouva. 
 

Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích poskytnutých 
v rámci zadávací dokumentace, budou ze zadávacího řízení 

vyloučeny. 
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné 
pochybnosti.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Za početní nesrovnalosti a 
vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč.  

Nabídky s výraznými početními chybami nebo odporujícími si údaji 
budou z výběrového řízení vyloučeny. 

 
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka 
bude obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, 

že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty. Součástí nabídky dodavatele bude rovněž jmenovité 
složení realizační skupiny pro plnění předmětu zakázky. 

Návrh kupní 
smlouvy 

Závazný návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 3 této Zadávací 
dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění 

závazných požadavků zadavatele uvedených v tomto závazném 
návrh kupní smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu tohoto 

návrhu povinnost jejich doplnění. Údaje, jež je uchazeč povinen 
doplnit, jsou v návrhu kupní smlouvy vyznačeny následujícím 

http://www.hrg.cz/img-cont/files/170112%20KS%20HRG%20k%20VZ%20-%20n%C3%A1kup%20ofsetov%C3%A9ho%20stroje%20-%20vzor%201.2.docx


 

 

  

6/10 

způsobem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]. Návrh smlouvy bude zejména 
obsahovat: Identifikaci smluvních stran včetně IČ, předmět plnění, 

cenu vč. DPH a uvedení samotného DPH, platební podmínky, dobu a 
místo plnění a ustanovení o povinnosti dodavatele umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. 
Nabídky, které nebudou obsahovat podepsaný návrh kupní smlouvy 

ve znění přílohy č. 3 této zadávací dokumentace, budou z řízení 
vyloučeny. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem 

omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této 
zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy, v opačném 
případě bude nabídka uchazeče vyloučena. 

Nabídková cena V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez 

DPH, DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena 
v české měně (CZK) nebo v měně EUR. V případě, že bude 
nabídková cena uvedena v EUR, bude pro účely hodnocení nabídky 

přepočtena na CZK měnovým kurzem České národní banky platným 
ke dni, na který připadá poslední den lhůty pro podání nabídek. 

Nabídková cena bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ a 
musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci 
předmětu zakázky. Nabídková cena bude uvedena také v krycím 

listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky. 

Místo a doba plnění 

zakázky 

Zakázka bude realizována v sídle zadavatele na adrese Svitavská 

1203, Litomyšl v období od 1.7.2017 do 1.9.2017. 

Vybrané platební 

podmínky 

Úhrada za plnění proběhne následujícím způsobem:  

- 15 % ceny předmětu plnění vč. DPH po podpisu kupní smlouvy 
s vybraným dodavatelem; 

- 85 % ceny předmětu plnění vč. DPH po jeho zprovoznění, 
řádném provedení testu dosahování požadovaných parametrů a 

jeho převzetí zadavatelem.  
Po splnění podmínek pro úhradu příslušné části ceny za předmět 
plnění vystaví vybraný dodavatel zadavateli vždy fakturu na 

příslušnou část ceny předmětu plnění se splatností 30 kalendářních 
dnů. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet 

vybraného dodavatele. 

Dodatečné 

informace 

Dodavatelé mohou od zadavatele žádat dodatečné vysvětlení 

k zadávací dokumentace, které považují za nezbytné pro zpracování 
nabídky a plnění zakázky. Učinit tak mohou písemně na adresu: 
ales.becvar@hrg.cz, avšak nejpozději 8 pracovních dnů přede dnem, 

kdy uplyne lhůta k podání nabídek. Zadavatel vysvětlení uveřejní, 
odešle nebo předá do 3 pracovních dnů. 

Změna zadávací 
dokumentace 

V souladu s § 99 zákona o zadávání veřejných zakázek je zadavatel 
oprávněn zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek změnit nebo doplnit.  

Zadávací lhůta  Lhůta, po kterou je dodavatel vázán svou nabídkou, je stanovena na 

60 dní od posledního dne lhůty k podání nabídek.   

Lhůta a místo pro 

podání nabídky 

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 23.2.2017 do 

10:00 hod. osobně anebo doporučenou poštou. Rozhodující je čas 
doručení, nikoliv odeslání nabídky. Místem doručení nabídky je sídlo 

zadavatele.  

Povinnost Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit 

mailto:ales.becvar@hrg.cz
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vybraného 
dodavatele 

zadavateli před uzavřením smlouvy:  
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečnými 

majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, 

b) doklady, z nichž bude vyplývat vztah všech osob podle písmene 
a) k dodavateli (těmito doklady jsou zejména: výpis z obchodního 
rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o 

vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina 
nebo stanovy).  

Pokud dodavatel stanovené doklady nepředloží, bude ze zadávacího 
řízení vyloučen.  

Doplňující informace 
k průběhu 

zadávacího řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce 
uchazeče u třetích osob. V případě, že dojde ke změně údajů 

uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele 
bezodkladně písemně informovat.  

Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí 
v zadávacím řízení. Uchazeč dává Zadavateli souhlas s nakládáním 

s osobními údaji uchazeče uvedenými v nabídce, kterou uchazeč 
zadavateli předloží. 
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny 

konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 

kvalitativně srovnatelné řešení. 

Otevírání nabídek Otevírání obálek se bude konat dne 24.2.2017 v 8:00 hod. 

v sídle zadavatele.  
Za každého dodavatele, který podal nabídku, se může otevírání 
nabídek účastnit pouze jedna osoba.    

Hodnocení nabídek Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda je 

zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Komise provede 
hodnocení nabídek dle stanovených kritérií a sestaví pořadí 
uchazečů.  

Hodnotící komise o výsledku výběrového procesu pořídí zprávu o 
hodnocení nabídek, která bude obsahovat identifikaci zadávacího 

řízení, fyzické osoby, které se budou podílet na hodnocení (tj. členy 
hodnotící komise), seznam hodnocených nabídek, popis hodnocení.   

Výběr dodavatele Zadavatel vybere k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka 
bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  
Všichni účastníci zadávacího řízení budou bez zbytečného odkladu o 

rozhodnutí o výběru dodavatele písemnou formou vyrozuměni 
(poštou nebo emailem).  

Zadavatel uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem. 
V případě, že uchazeč odmítne smlouvu se zadavatelem uzavřít, 
uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další 

v pořadí.  

 

 

V Litomyšli dne 18.1.2017 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

Název zakázky: Nákup ofsetového tiskového stroje 

Identifikační údaje 
zadavatele 

H.R.G. spol. s r.o. 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČ 47471611 

DIČ CZ 47471611 

Adresa Litomyšl, Svitavská 1203, PSČ 570 01 

Kontaktní osoba příjemce, 
její telefon a e-mailová 

adresa: 

Ing. Aleš Bečvář, tel.: 461613015, ales.becvar@hrg.cz 

Název projektu Snížení emisí VOC v tiskárně H. R. G. spol. s r.o. 

Identifikační údaje 
dodavatele 

 

Právní forma  

Spisová značka 
v obchodním rejstříku 

 

IČ  

DIČ  

Adresa  

Kontaktní osoba příjemce, 
její telefon a e-mailová 

adresa: 

 

Nabídková cena bez DPH 
 
 

Nabídková cena vč. DPH 
 
 

Podpis statutárního orgánu 

 
 
 
 

 

Příloha č. 1 
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OBSAH NABÍDKY 

 
Název zakázky: Nákup osmibarvového tiskového stroje 

1.) Krycí list nabídky 
2.) Obsah nabídky (uvedení čísel kapitol, čísla stánek) 

3.) Prokázání základní způsobilosti 
4.) Prokázání profesní způsobilosti 

5.) Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění 
6.) Cenová nabídka  
7.) Jmenovité složení realizační skupiny 

8.) Prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu zadávací lhůty  
9.) Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku 

 
  

 

PřílohaPříloPříloha č. 2 



 

 

  

10/10 

 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Dokument otevřete cvaknutím na odkaz zde 
 

Příloha č. 3 

http://www.hrg.cz/img-cont/files/170112%20KS%20HRG%20k%20VZ%20-%20n%C3%A1kup%20ofsetov%C3%A9ho%20stroje%20-%20vzor%201.2.docx

