OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU
V RÁMCI OP PIK
1. Firma: ČEGAN s.r.o.
Sídlo: Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice
IČ: 26274744
vyhlašuje výběrové řízení v rámci programu OP PIK ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA,
projektu s názvem „Snížení spotřeby energií pomocí technologie vstřikování plastu o
uzavírací síle 220 tun ve společnosti ČEGAN s.r.o.“.
Druh zakázky: Dodávka technologie.
Popis předmětu zakázky: Předmětem plnění je dodávka hydraulického vstřikovacího
lisu pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i
manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační
zařízení.
Předpokládaná hodnota zakázky je 4 816 000,- CZK bez DPH.
Zadavatel umožňuje dílčí způsob řešení výběrového řízení.
Zadavatel neumožňuje variantní řešení.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady účastníků a požadavky na jejich prokázání, způsob a kritéria
hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci.
3. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele společnosti ČEGAN s.r.o.
https://www.tenderarena.cz/profily/CEGAN.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Čeganová
Adresa: Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice
E- mail: eva.ceganova@cegan.cz
Tel.: + 420 606 430 920
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek účastníků, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení na profilu zadavatele a končí dne 22. února 2019 v 9:00 hodin.
1. Zakázka je v předpokládané hodnotě menší, než je hodnota nadlimitní sektorové
zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
2. Nabídky budou předkládány v českém nebo anglickém jazyce.
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3. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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