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 13.11.2019

Veřejná zakázka č. 1960 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:

Dodávka a instalace solária

Zadavatel zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

1.
1.1

Plnění zakázky
Technická specifikace:
nové horizontální solárium typu LUXURA X5 34 Sli High Intensive
 bílé provedení
 34 UV trubic 18 x 160W, 16 x 180W a tři obličejové výbojky 400W s BPS filtrem
 SPS
 nastavitelné opalování obličeje (0-1-2-3)
 funkce ContourPlus
 ergonomicky tvarované spodní plexisklo
 světlo v lehátku
 plně barevný displej (čeština)
 inteligentní dotykové ovládání
 8 stupňové nastavitelné chlazení těla a obličeje
 odvod teplého vzduchu s prachovými filtry
 chytré chlazení
 systém snadného zvedání akrylového lehátka
 snadný pohyb předního panelu
 rychlý start
 programovatelný interní časovač
 připojení a dodávka externího časovače (recepční ovladač)
 reproduktory
 1 hod. počítadlo neresetovatelné
 2 hod. počítadla resetovatelné
 LED osvětlení mezi horním a spodním dílem solária
 automatický reset funkcí po ukončení opalovacího cyklu
Solárium bude umístěno v kóji (neuzavřený prostor) v prostředí se zvýšenou vlhkostí a
obsahem chloru, s funkční klimatizací a současně je možné větrání oknem v těsné blízkosti
solária.

1.2

Lhůta splnění:
Termín dodání a instalace solária nejpozději do 14.01.2020; přesný termín instalace po
domluvě se zadavatelem.

2.
2.1

Obsah nabídky
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“. Obsahem nabídky uchazeče bude pouze:
a. vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou
zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“
b. produktový list viz 8.4
c. vyplněný položkový soupis

2.2

Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do tří pracovních dnů

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)

3.
3.1

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 (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je
středa 27.11.2019 do 10:00 hod.

3.2

4.

Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je
nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

5.
5.1

Požadavek na zpracování cenové nabídky
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že kupní smlouva 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 zakázky včetně bezplatného servisu po dobu záruky a příp. odečtená
částka za použitelné díly stávajícího likvidovaného solária viz položkový soupis.
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 či předmětu
veřejné zakázky, učiní tak písemně (emailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.

5.2

5.3

6.
6.1

6.2

Podmínky kvalifikace
Základní způsobilost
Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením
podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.
Profesní způsobilost
Profesních způsobilost uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné
prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží:
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.

7.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny po převzetí předmětu zakázky zadavatelem.

8.
8.1

Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění
tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.
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.
Předložení produktového listu s jednoznačnou specifikací nabízeného a oceněného produktu
(mj. obchodní značka (výrobce) a jednoznačné typové označení).

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

9.
9.1
9.2

Nabídku záruční lhůty za dílo poskytovanou výrobcem zařízení, minimálně 24 měsíců. Délku
poskytované záruky prokazuje prodávající.
Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
prodávajícím třetí osobě; předloží vítězný uchazeč před uzavřením kupní smlouvy.
Poskytnutí 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.
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„Návrh kupní smlouvy“,

Příloha „Základní způsobilost“,

Příloha „Položkový soupis“ včetně popisu a fotografie stávajícího solária,

Formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého
rozsahu / Nabídková cena“.

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

