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1. Zadavatel   

TROCH s.r.o.  

Sídlo: Petříkovická 32, 541 03 Trutnov 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ:  034 76 693 

Kontaktní osoba pověřená jednáním: Ing. Roman Lahučký, roman.lahucky@trochsro.cz 

 
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na dodavatele zakázky: 

Název zakázky  

„Pořízení technologie výroby rozváděčů elektrické energie“ 

2. Předmět zakázky   

Předmětem veřejné zakázky je:  

2.1. Dodávka výrobních technologií a veškerého nezbytného příslušenství 

Žádáme o předložení komplexní nabídky na dodávku v rozsahu: 

• Výběrové řízení umožňuje dílčí plnění 

• Nejedná se o VŘ organizované dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
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3. Technologie č. 1 

hydraulický ohraňovací lis CNC 

• Předpokládaná cena technologie je: 901 000 Kč bez DPH 

 

Požadovaná specifikace - hydraulický ohraňovací lis CNC 

Parametr Hodnota Splňuje Nesplňuje 

Lisovací síla 58-60 t   

Pracovní délka mm  
2050-2200 
mm 

 

  

Průchod mezi stojany mm 
1600-1800 

mm 
  

Rychlost pohybu beranu přibližovací 
190-200 

mm/s 
  

Rychlost pohybu beranu pracovní 10 mm/s   

Rychlost pohybu zpětná 
100-110 

mm/s 
  

Vzdálenost mezi beranem a stolem mm 400 mm   

Výška stolu mm 800-900 mm 
 

  

Zdvih mm 160-170 mm   

Vyložení ve stojanech mm 330-350 mm   

Počet předních podpěr 2 ks   

Počet palců zadního dorazu 2 ks   

Rychlost přestavení zadního dorazu v ose X mm/s 400-550 s   

Pojezd v ose X mm 550 - 650 mm   
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Výkon motoru 6-8 kW 
 

  

2D grafický řídicí dotykový systém v češtině, obrazovka 
min. 15“. 

-   

3D grafický řídicí dotykový systém v češtině, obrazovka 
min. 15“. 

-   

Zadní doraz vybaven kuličkovými šrouby a 
servomotory a manuálním stolem pro kompenzaci 
průhybu (bombírování) 

-   

Pracovní prostor je opatřen optoelektronickou 
zábranou 

-   

Pohyblivá konzole je vybavena řídicím panelem -   

Systém upnutí nástrojů je typ Euro- Amada/Promecam -   

Přední podpěry jsou kluzné, s T-drážkou a dorazem -   

Ohraňovací lis je vybaven přenosným ovládacím 
stojanem 

-   

Stroj je vybaven CNC řízenou osou R a CNC 
softwarem pro programování a simulaci funkce CNC 
ohraňovacích lisů 

-   

Řídící program umožňuje načtení existujících CAD 
výkresů, generování sledu ohybů, pracovního postupu 
a vygenerování NC kódu 

-   

Záruka 
min. 24 
měsíců 

  

Záruční a pozáruční servis 
Max. do 48 

hodin 
  

Dodací lhůta od zaslané a potvrzené objednávky 
Max 6-10 

týdnů 
  

Dodací podmínky 
DDP 

Incoterms 
  

Konečná cena zahrnuje 

složení stroje 
na místo, 
ukotvení, 
seřízení a 
uvedení do 
zkušebního 

provozu, 
jehož 

výstupem 
bude 

zkušební 
výrobek. 
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4. Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídek   

4.1. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, která jsou seřazena sestupně podle 
ekonomické vhodnosti a stupně významu – váhy, který jim zadavatel přisuzuje: 

1. Nabídková cena (váha 60 %) 
2. Cena pozáručního servisu (váha 30%) 
3. Doba trvání záruky v měsících (váha 10%)  

 

Ad. 1 U hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude určující nejnižší celková nabídková 
cena bez DPH. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit následující vzorec: 

 

 
 nejnižší cena 
 ____________________________________________________  * váha 60 

 cena hodnocené nabídky   

 

 

Ad. 2 U hodnotícího kritéria „cena pozáručního servisu“ bude určující nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit následující vzorec:  

 

 
                                            nejnižší cena 
 ____________________________________________________  * váha 30 

 cena servisu hodnocené nabídky   

 

 

Ad. 3 U hodnotícího kritéria „doba trvání záruky v měsících“ bude určující nejdelší 
poskytnutá záruka, udávaná v měsících. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit 
následující vzorec: 

 

 

 
                                       hodnocená nabídka 
 ____________________________________________________  * váha 10 

 nejdelší nabídnutá záruka   
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5. Technologie č. 2 

 
Vláknový (fiber) laser 
 

• Předpokládaná cena technologie je: 1 411 000 Kč. Bez DPH 
 

Požadovaná specifikace - Vláknový (fiber) laser 

Parametr Hodnota Splňuje Nesplňuje 

Požadované rozměry 
stroje 

3000x8500x1900 mm   

Prac. teplota 10 - 40 °C   

Prac. vlhkost < 90 %   

Max. akcelerace 0.2 G   

Převod hnací síly Ozubené hřebeny   

Pohon  Krokové motory   

Software CypCut nebo jiný   

Max. rychlost pohybu 17-20 m/min   

Poziční přesnost 0.10 mm   

Požadovaný výkon 1-2 kW   

Životnost min. 69000 hod.   

Použitelný na řezání 
ocelových plechů 

min. do síly 4 mm   

Použitelný na řezání 
nerezových plechů 

min. do síly 2 mm   
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Pracovní plocha min. 1100-1500x2200-3000 mm   

Záruka min. 24 měsíců   

Záruční a pozáruční 
servis 

max. do 48 hodin   

Dodací lhůta od zaslané 
a potvrzené objednávky 

max 6-10 týdnů   

Dodací podmínky DDP Incoterms   

Konečná cena zahrnuje 
složení stroje na místo, ukotvení, seřízení a 

uvedení do zkušebního provozu, jehož 
výstupem bude zkušební výrobek. 

  

 

6. Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídek   

6.1. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, která jsou seřazena sestupně podle 
ekonomické vhodnosti a stupně významu – váhy, který jim zadavatel přisuzuje: 

4. Nabídková cena (váha 60 %) 
5. Cena pozáručního servisu (váha 30%) 
6. Doba trvání záruky v měsících (váha 10%)  

 

Ad.1 U hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude určující nejnižší celková nabídková 
cena bez DPH. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit následující vzorec: 

 

                                           nejnižší cena 
 ____________________________________________________  * váha 60 

 Cena hodnocené nabídky   
 

 

Ad. 2 U hodnotícího kritéria „cena pozáručního servisu“ bude určující nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit následující vzorec:  

 

 
                                            nejnižší cena 
 ____________________________________________________  * váha 30 

 cena servisu hodnocené nabídky   
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Ad. 3 U hodnotícího kritéria „doba trvání záruky v měsících“ bude určující nejdelší 
poskytnutá záruka, udávaná v měsících. Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit 
následující vzorec: 

 

 

 
                                       hodnocená nabídka 
 ____________________________________________________  * váha 10 

 nejdelší nabídnutá záruka   

 

 

7. Místo, termín a dodací podmínky plnění zakázky 

7.1. Místo plnění 

Místem plnění zakázky je sídlo společnosti TROCH s.r.o. na adrese: Petříkovická 32, 541 03 
Trutnov Česká republika. 

7.2. Termín plnění 

Dodací lhůta stroje musí činit max. 6 - 10 týdnů od zaslané a potvrzené objednávky. 

7.3. Podmínky plnění 

DDP Incoterms. Cena musí dále obsahovat: složení stroje na místo, ukotvení, seřízení a 
uvedení do zkušebního provozu, jehož výstupem bude zkušební výrobek.  
 

7.4. Cena a platební podmínky  

 
Horní předpokládaná cenová hranice souhrnné zakázky je: 2 312 948,00 Kč bez DPH. 
 
U zahraničních nabídek bude cena přepočtena Koruny české dle kurzu ČNB k poslednímu 
dni lhůty výběrového řízení a je stanovena jako cena pevná. 

Musí být uvedena: celková cena bez DPH, samostatně vyčíslená DPH a celková cena 
s DPH. 

 

8. Zpracování nabídky  

Nabídka bude obsahovat a bude řazena následovně: krycí list nabídky se základními 

identifikačními údaji uchazeče (Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), cenovou nabídku, 

8.1.  Specifický obsah nabídky 

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 

Nabídka nesmí obsahovat přepisy či jiné opravy. 
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Nabídka bude pevně svázána a zabezpečena proti vyjmutí listů. Všechny listy nabídky 
budou očíslovány vzestupnou řadou. 

• Platby za služby budou uskutečňovány bezhotovostním převodem na základě faktur 
vystavených dodavatelem a majících všechny potřebné náležitosti řádného daňového 

dokladu. 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

9. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek 1.4.2019 a končí dnem 15.4.2019. 

Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál 
a kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení – „Pořízení 
technologie výroby rozváděčů elektrické energie“ - NEOTEVÍRAT“.  

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší 
termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její 

odeslání). 

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení 
zařazeny. 

Místem pro podání nabídek je sídlo společnosti na adrese Petříkovická 32, 541 03 Trutnov. 

Otvírání obálek proběhne dne 17.4.2019 ve 12:00 hodin v sídle společnosti TROCH 
s.r.o. na adrese Petříkovická 32, 541 03 Trutnov bez účasti uchazečů. 

 

10. Další podmínky, povinnosti a práva  

• Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou, a to prostřednictvím e-mailu 
na adresu roman.lahucky@trochsro.cz nebo v papírové formě prostřednictvím 
listovních služeb na adresu sídla společnosti Petříkovická 32, 541 03 Trutnov. Na 
všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů od doručení žádosti. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích 
podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  

• Provede-li zadavatel změny zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro 
podání nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny 
zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží 
zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro 
podání nabídek. Změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel zveřejní na profilu 
zadavatele a zároveň ji neprodleně písemně oznámí všem dosud známým 
účastníkům. Změna lhůty pro podání nabídek musí být zveřejněna ještě před 
uplynutím původní lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu 
pro podání nabídek i bez změny zadávacích podmínek. 

• Pokud se při určení předmětu zakázky objeví odkazy na konkrétní předměty nebo 
subjekty, je to pouze z důvodu, aby bylo možné dostatečně přesně a srozumitelně 

mailto:roman.lahucky@trochsro.cz
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určit předmět zakázky, zadavatel však zároveň umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení  

• Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu 
výběrového řízení. 

• Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout 
bez uvedení důvodu. 

• Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

• Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. 
Změny budou uvedeny na profilu zadavatele. 

• Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách. 

• Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených 
s účastí ve výběrovém řízení. 

• Vítěz je povinen spolupracovat a poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly 
 

 
 
V Trutnově, dne 11.3.2019  
  

 
 
 ……………………………….. 
 Ing. Roman Lahučký 
 Oprávněná osoba 
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Příloha číslo 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY: 

K R Y C Í  L I S T  N A B Í D K Y  

Identifikace zájemce o zakázku » „Modernizace technologií výroby plechových skříní (včetně jejich 
příslušenství) pro rozváděče elektrické energie“« 

 

 

Uchazeč:  ..................................................................... 

 

Sídlo:  ..................................................................... 

 

Telefon:  …………………………………. 

 

Fax: …………………………………. E-mail: …………………………………………………… 

 

IČ: ........................................... DIČ: ........................................... 

 

 

Technologie č.    …………..………………......................... 

Celková nabídková cena bez DPH: …………..………………......................... 

DPH: ....…………………………………………… 

Celková nabídková cena včetně DPH:  ………………………………………………. 

 

 

 

V ……………................................... dne …......................... 

 

 

 …........................…...........................................
 Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 


