Žlutická teplárenská,a.s.,
Velké náměstí 131
364 52 Žlutice
Výzva k podání cenové nabídky.
Žlutická teplárenská,a.s., vyzývá k podání cenové nabídky na připravovanou akci :

I. Úprava dopravních palivových cest kotle K3 ke spalování dřevní štěpky.
V současnosti je kotel K3(1,8 MW-systém Verner Golem)uzpůsoben na spalování energetické
slámy.Z důvodů výstavby odlučovače TZL v II.NP výtopny musely dopravní cesty slámy K3,
včetně rozdružovače slámy- ustoupit nové stavbě.V současnosti tento kotel tedy není možno
využívat.Z důvodů lepšího využití jednotlivých kotlů a možnosti náhrady v případě poruch je snaha
tento kotel napojit na stávající dopravní cesty štěpky kotlů K1 a K2.

Úkol zadání : Napojení kotle K3(1,8 MW) na stávající(či posléze uzpůsobené) dopravní
cesty štěpky a uzpůsobení kotle K3 ke spalování energetické štěpky(o frakci cca 50x50x80mm) ,
vč. úpravy řídících systémů a procesů.
Součástí výzvy je výkresová část nového možného řešení s rozměrovými údaji(převzato od firmy
Verner- pod názvem situační plánek),a popisem dílčích celků(opět převzato od firmy Verner,
- pod názvem poptávka).
Další údaje k nabídce možno zjistit u p.Ivana Melnyka,tel.724 262 887,nebo e-mail :
vytopna@ztzlutice.cz
Kriteria pro vyhodnocení nabídek :
- splnění všech požadovaných zadání, tj.nabídka na napojení kotle K3 na dopravní cesty štěpky,
upravení řídícího systému K3 na nové palivo,kompabilita nového řídícího systému se stávajícím
řídícím systémem řízení kotlů TECO,
- nabízená cena zakázky,max. 850.000 kč (bez DPH)
- časová možnost realizace zakázky,nejpozději do 30.11. 2021
Termín a místo podání nabídek :
Termín podání nabídek : do 30.6.2021

, 17,00

Místo podání nabídek : Žlutice,Velké náměstí 131,364 52 Žlutice(sídlo zadavatele)
Termín otevírání obálek : 1.7. 2021

, 16,00

Místo otevírání obálek : Žlutice, Velké náměstí 131, 364 52 Žlutice (sídlo zadavatele)
Nabídky je možné zaslat poštou,nebo kurýrem na sídlo zadavatele každý všední den
v době od 7,00 do 15,30 hod.
Nabídky se posílají v zalepené obálce,označené na zadní straně nápisem
Nabídka úpravy kotle Žlutice

Neotevírat !!

a opatřené na uzavření obálky razítkem,případně podpisem oprávněné osoby.Na obálce musí být
uvedena adresa uchazeče.
Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny.Nabídky se podávají v českém jazyce,písemně
a ve lhůtě pro podávání nabídek.
Rozhodující pro určení včasného data doručení písemné nabídky je datum odeslání
této nabídky.
Zpracování a vyhodnocení nabídek – pro vyhodnocení písemných nabídek bude jmenována
tříčlenná komise,která nabídky vyhodnotí.
Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace o uchazeči nebo o parametrech
nabídky.
Zadavatel může před konečným termínem pro podání nabídek upřesnit podání výzvy tím,že
poskytne uchazečům dodatečné informace k podmínkám výzvy,upřesnění může být provedeno
z jakéhokoliv důvodu,ať již z vlastní iniciativy zadavatele nebo jako důsledek vyjasňování
požadavků uchazečů na dodatečné informace.Každý dodatek bude označen jako dodatek s
příslušným pořadovým číslem dodatku s tím,že dodatek bude zaslán všem uchazečům,kteří byli
osloveni,nebo kteří projevili zájem o zaslání výzvy a tato jim byla zaslána.Zároveň bude dodatek
umístěn na internetové stránky zadavatele.Uchazeč je povinen sledovat případná upřesnění.
Nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve Žluticích 9.6. 2021.…………

……………... Ivan Melnyk,člen představenstva společnosti

………………..Jaroslava Voglová,členka představenstva společnosti

přílohy výzvy :

1x výkres A4-situační plánek dopravních cest
1x poptávka,A4, se stručným popisem jednotl.celků a dopr.cest

