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 2. 4. 2019
Veřejná zakázka č. 1933 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky: Zimní stadion Hradec Králové – systém detekce plynu CO
1.

Zadavatel zakázky
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Komenského 1214
Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta plnění:
Termín realizace stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 15 pracovních dnů v termínu od
1. 6. 2019 dle dohody s provozovatelem stadionu, je podmíněn řádným ukončením zadání
zakázky - podpisem SOD.
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 tří nejvýznamnějších
prací obdobného charakteru k této zakázce provedených uchazečem za poslední 3 roky. Tento
seznam musí zahrnovat cenu, dobu, místo plnění realizace prací. Přílohou seznamu bude
osvědčení jednotlivých objednatelů včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené
informace ověřit.
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.

4.
Požadavek na zpracování cenové nabídky
4.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:
4.1.1 Uchazeč předloží nabídkovou cenu zpracovanou dle jednotlivých položek (vyplněním předané
přílohy Soupis prací). Celková nabídková cena bude uvedena i do návrhu Smlouvy o dílo.
4.1.2 Dodavatel je oprávněn v soupisu vyplnit pouze buňky s jednotkovou cenou té které položky a
buňky, u nichž doplní výrobce a jednoznačné typové označení nabízených produktů namísto
použitých referenčních výrobků viz bod 6.3.
V oceněném soupisu prací s výkazem výměr musí být nenulově oceněny veškeré položky.

4.2

4.3
4.4

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.
Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci prací.
Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci, 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.

5.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny po úplném dokončení díla dle rozsahu
skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

6.
6.1

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 přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo
výrobky, jedná se výhradně o případ, kdy by stanovení technických podmínek jiným způsobem
nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě zadavatel umožňuje
nabídnout jiné rovnocenné řešení. Rovnocenné řešení musí splňovat minimálně požadované
standardy a limitní hodnoty a musí odpovídat uvedeným parametrům. Zadavatel může
požadovat, aby účastník zadávacího řízení objasnil rovnocenné řešení nebo doplnil další údaje
nebo doklady o rovnocenném 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 viz návrh SOD.
Předložení produktových listů s jednoznačnou specifikací nabízených a oceněných produktů
(mj. obchodní značka (výrobce) a jednoznačné typové označení).
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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8.

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“.
Doporučené řazení dokumentů v nabídce

Formulář „Základní způsobilost“

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti






9.
9.1
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9.3

10.

Čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Podepsaný návrh smlouvy
Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (výkaz výměr, pojistná smlouva,
produktové listy aj.)

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
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:
24. 4. 2019 do 9:30 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.

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

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1933
1. Název zakázky:
Zimní stadion Hradec Králové – systém detekce plynu CO
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Komenského 1214
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Jedná se o dodávku a montáž kompletního systému detekce plynu CO do haly I. a II. Dílo sestává
z rozmístění detektorů CO dle doporučení výrobce zařízení. Poplachové a poruchové signály
budou přes ústřednu detekce plynu přenášeny na LCD panel umístěný v místnosti trvalé obsluhy
(vrátnice). Součástí dodávky bude poplachový hlásič.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
4.1. Soupis prací
4.2. Technická zpráva
4.3. Orientační rozmístění detektorů
4.4. Blokové schéma
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
6. Kontaktní osoby SNHK:

Sedláček Leoš, tel. 720 964 182
Štulpová Renata, tel 603 220 812

7. Další specifické požadavky:
7. 1. Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel zajistil a předal všechny
příslušné doklady, protokoly, certifikáty, atesty a oprávnění nutných pro trvalý provoz
předmětu zakázky, prohlášení o shodě apod., zejména revizi elektroinstalace a protokol o
kalibraci detektorů
7. 2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a doložil revize a
zkoušky potřebné k provozu systému.
7. 3. Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje, prohlídka prostor po telefonické domluvě
s kontaktní osobou SNHK.
V Hradci Králové dne 2. 4. 2019

