Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111
e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz
IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51

V Hradci Králové dne 23.05.2018
Veřejná zakázka č. 1808 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:
Eliščino nábřeží 842 – Městské lázně – oprava podhledu, výměna osvětlení a mřížek
vzduchotechniky v bazénové hale
Zadavatel zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069
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Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábř. 842
Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta plnění:
Termín zahájení stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 03.09.2018, je podmíněn řádným
ukončením zadání zakázky - podpisem SOD,
Termín dokončení díla nejpozději do 16.09.2018.
Podmínky kvalifikace
Základní způsobilost potvrdí uchazeč předložením podepsaného formuláře „Základní
způsobilost“.
Profesní způsobilost prokáže uchazeč, který předloží v nabídce:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Ekonomickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení (zpracovaného
uchazečem volnou formou).
Technickou kvalifikaci uchazeč potvrdí předložením seznamu minimálně pěti
nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených uchazečem za
poslední 3 roky. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu, místo plnění realizace prací.
Uchazeč předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie, je uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva, povinen je předložit.

3.
Požadavek na zpracování cenové nabídky
3.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:
3.1.1 Uchazeč předloží nabídkovou cenu zpracovanou dle jednotlivých položek (vyplněním předané
přílohy Výkaz výměr). Celková nabídková cena bude uvedena i do návrhu Smlouvy o dílo.
3.2 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená s
vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
3.3 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci prací.

3.4

Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci včetně výkazu výměr, aby si
s dostatečným časovým předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem
případné nesrovnalosti. V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, učiní tak písemně (emailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

4.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny po úplném dokončení díla dle rozsahu
skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.
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Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí
Hradec Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže
předložením podepsaného předtištěného formuláře „Základní způsobilost“.
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů,
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
zadavatel připouští použití i obdobných řešení.
Nabídku záruční lhůty za dílo minimálně 60 měsíců. Délku poskytované záruky prokazuje
zhotovitel.
Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě.
Předložení podepsaného návrhu smlouvy oprávněnou osobou uchazeče, doplněného
uchazečem o vyznačené údaje.
Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.
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Převzetí podkladů k veřejné zakázce
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo
telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„Návrh smlouvy o dílo“,

„Technické podmínky zakázky“,

Formulář „Základní způsobilost“.

7.

Doporučené řazení dokumentů v nabídce

Formulář „Základní způsobilost“

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

Čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

Podepsaný návrh smlouvy

Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (výkaz výměr, pojistná smlouva aj.)
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Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
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9.

Lhůta:
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:
středa 06.06.2018 do 11:00 hod.
Nabídky se podávají pouze písemně a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a
heslem „NEOTVÍRAT“.
Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je
nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

10. Práva zadavatele
10.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky.
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
10.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1808
1. Název zakázky:
Eliščino nábřeží 842 – Městské lázně – oprava podhledu, výměna osvětlení a mřížek
vzduchotechniky v bazénové hale
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, Plavecký areál – Městské lázně
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává z opravy podhledu, výměny osvětlení, mřížek vzduchotechniky a montáže lešení
v bazénové hale Městských lázní. Bazén bude vypuštěn; dno bazénu je šikmé od 0,2 m do 4 m.
Výška z ochozu ke stropu je 6,500 m.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
-

lešení je nutné montovat tak aby nedošlo k poškození dlažby v bazénu a na ochozech bazénů,
2
podpůrná konstrukce, horní plošina 450 m

-

demontáž stávajících podhledových šablon a následná montáž 1.030 kusů nových minerálních
šablon do vlhkého prostředí ROCKFON Koral A 24 1200x600x15mm včetně odvozu a
likvidace demontovaných kazet

-

demontáž osvětlení a následná montáž 10 kusů nového osvětlení - stávající světla BEGA 6070
HST-DE 400 W Fc2 230V 50Hz nahradit světly typ Led CRAFT se stejnou intenzitou světla

-

dodávka a montáž 7 kusů nouzového osvětlení

-

odvoz a likvidace demontovaných svítidel

-

nové vystrojení stávajícího podružného rozvaděče, řízení DALI – centrální jednotka, snímače
denního osvětlení, ovládací prvky

-

dokumentace skutečného provedení, výchozí revize el. zařízení

-

záložní akumulátorová stanice on-line
umělé osvětlení
- světelný zdroj LED
- světelný tok 16900 lm
- světelný výkon svítidel 142 lm/W
- index podání barev – CRI min. 80
- předřadník pro řízení DALI
- teplota chromatičnosti 4000 Kelvin
- barevná tolerance v místě (MacAdam) 3
- střední dimenzovaná životnost 50000 L85 při/u -40°C
- střední dimenzovaná životnost 50000 L85 při/u 45°C
- příkon svítidla 119 W Lambda = 0,98
- příkon v pohotovostním režimu 0,5 W
- řízení: LDO stmívatelné do 10 % přes DALI
- kategorie údržby: E – uzavřené IP5X
nouzové osvětlení
- světelný zdroj LED
- světelný tok 7500 lm
- světelný výkon svítidel 129 lm/W
- index podání barev – CRI min. 80

-

předřadník pro řízení DALI
teplota chromatičnosti 4000 Kelvin
barevná tolerance v místě (MacAdam) 4
střední dimenzovaná životnost 50000 L85 při/u -40°C
střední dimenzovaná životnost 50000 L85 při/u 45°C
příkon svítidla 58 W Lambda = 0,98
příkon v pohotovostním režimu 0,3 W
řízení: LDO stmívatelné do 1 % přes DALI
kategorie údržby: E – uzavřené IP5X

-

demontáž a následná montáž hliníkových mřížek VZT: sání strop – kruhová mřížka průměr cca
400mm - 12 kusů, výtlak strop – obdélníková mřížka 640x280mm – 28 kusů, výtlak ochoz –
obdélníková mřížka 430x170mm – 17 kusů, výtlak sloup – obdélníková mřížka 430x230mm – 2
kusy; uvedené rozměry jsou orientační, před realizací je nutné přesné zaměření

-

odvoz a likvidace demontovaných mřížek VZT

5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla.
6. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
7. Kontaktní osoby SNHK:

Stanislav Bydžovský, vedoucí PA, tel. 603158 347
Stanislav Nožička, provozní mistr PA, tel. 603 158 341

8. Další specifické požadavky:
Vzhledem ke složitosti montáže lešení je nutná osobní prohlídka prostor. Uchazeč si sjedná
termín telefonicky s kontaktní osobou SNHK.
V Hradci Králové dne 23. 5. 2018

