OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1) Identifikace zadavatele
CEMEX Cement k.s
Tovární 296, 538 04 Prachovice
IČO: 15052320
Osoba zastupující zadavatele: Martin Kubant, vedoucí oddělení investic, CEMEX Cement,
k.s.
2) Název zakázky
Název zakázky je: Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod a
Rekonstrukce okruhu průmyslových vod
3) Místo plnění zakázky
Místo plnění zakázky: Cementárna CEMEX Cement, k.s. v Prachovicích
4) Druh zakázky
Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací
spojených s projektem snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod v
cementárně Prachovice.
5) Předmět zakázky
Stručný popis zakázky:
Zadavatelem zakázky „Snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod a
Rekonstrukce okruhu průmyslových vod“ je společnost CEMEX Cement, k.s. (dále
„Zadavatel“), která je součástí skupiny CEMEX. Skupina CEMEX v České republice je
výrobcem a dodavatelem betonu a betonových směsi, kameniva, cementu a dalších stavebních
materiálů. CEMEX Cement, k.s. provozuje cementárnu v Prachovicích a zaměřuje se na
výrobu a prodej cementu a slinku.
Základním prvkem zakázky je nový uzavřený systém chlazení s teplonosným médiem
nemrznoucí směs, který přivádí ochlazené médium do jednotlivých chladičů technologie. V
chladičích je do okruhu chladícího média předána tepelná energie z chlazené látky (olej,
vzduch, voda), oteplená nemrznoucí směs vstupuje do teplosměnné plochy adiabatických
chladičů, kde je tepelná zátěž odvedena do okolí, v letním období je vzduch proudící na
teplosměnnou plochu chladičů sprchován a adiabaticky ochlazen pro dosažení požadovaného
teplotního spádu chladícího média +28/38°C.
Tato technologie by měla nahradit stávající, tradiční technologii chlazení strojních zařízení ve
výrobě cementu velkým množstvím průmyslových vod. Ve výsledku to znamená, že v této
technologii není třeba vůbec průmyslovou vodu pro chlazení strojních zařízení výroby
cementu využívat a nahradit ji novým moderním adiabatickým systémem chlazení. Při tomto
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systému se nejen lépe hospodaří s vodou, voda se vlastně vůbec nevyužívá, ale dochází k
významné úspoře spotřeby elektrické energie.
Lokalita a přesné technické požadavky jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci,
která je součástí Zadávací dokumentace a je uvedena v Příloze č.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel v tomto výběrovém řízení neumožňuje dílčí plnění zakázky.
6) Předpokládána hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je: 16 986 832,00Kč bez DPH.
7) Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídku lze podat:
- osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 14.00 hod. (v poslední den do
12:00 hod) do sídla Zadavatele, k rukám Slávky Dědkové, odd. nákupu
- doporučeným dopisem na adresu Zadavatele: Slávka Dědková, odd. nákupu, CEMEX
Cement, k.s., Tovární 296, 538 04 Prachovice
- v případě osobního předání je nutné předem kontaktovat kontaktní osobu Zadavatele a
domluvit se na předání.
Nabídku doručte nejpozději do:
- 16.10.2017 do 12:00 SEČ
- Otevírání obálek s nabídkami doručenými ve lhůtě stanovené Zadavatelem proběhne
ihned po uplynutí této lhůty, tedy 17.10.2017 v 12:00 SEČ na adrese Zadavatele:
CEMEX Cement k.s., Tovární 296, 538 04 Prachovice.
- Hodnocené budou pouze nabídky účastníků, kteří splní podmínky účasti a předloží
nabídku v určené lhůtě.
8) Způsob podání nabídky
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Snížení energetické
náročnosti provozu okruhu průmyslových vod a Rekonstrukce okruhu průmyslových vod “ –
NABÍDKA NEOTEVÍRAT.
Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí
nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek či posílat jiná oznámení
v souvislosti se zakázkou.
Nabídka musí být podána v českém jazyce, bude předložena v jednom originále v listinné
podobě a v elektronické podobě na CD/DVD nosiči
9) Kontaktní osoba Zadavatele
Kontaktní osoba Zadavatele: Martin Kubant, vedoucí oddělení investic, CEMEX Cement,
k.s., Tovární 296, 538 04 Prachovice, email: martin.kubant@cemex.cz
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10) Všeobecná údaje o výběrovém řízení
Zadavatel 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.
Vítězný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

CEMEX Cement, k.s.
Tovární 296, 538 04 Prachovice, tel. :(+420) 469 810 111, www.cemex.cz
IČ: 15052320, DIČ: CZ15052320 Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17975
INVESTICE

DO

V AŠÍ

3/ 3

BUDOUCNOS TI

