V Hradci Králové dne 01.02.2013

Veřejná zakázka č. 1301 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:
Malšovická 779 - Koupaliště Flošna - dodávka úschovných skříní
Zadavatel zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069
1.
1.1

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Malšovická 779

1.2

Věcná specifikace předmětu zakázky:
viz. příloha „Podrobná specifikace“

1.3

Lhůta splnění:
Termín dodání předmětu zakázky nejpozději do 15.4.2013.

1.4

Kontaktní osoba zadavatele:
Jan Konvalinka, vedoucí Koupaliště Flošna, tel. 725 106 294

2.

Požadavek na identifikaci uchazeče
Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky.

3.
3.1

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného
předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
3.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 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.

3.2.2 Pokud uchazeč pro splnění předmětu zakázky nebo její části nemá oprávnění k podnikání a ke
splnění předmětu zakázky nebo její části využije třetí osoby, je třeba tuto skutečnost doložit
smluvním vztahem o vzájemné spolupráci mezi uchazečem a třetí osobou a předložením
dokladu třetí osoby o oprávnění k podnikání k předmětu této zakázky nebo její části dle bodu
3.2.1.
3.3 Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže uchazeč předložením
čestného prohlášení (zpracovaného uchazečem volnou formou).
3.4 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.
4.1

Požadavek na zpracování cenové nabídky
Nabídkovou cenu zpracovanou včetně kalkulace předloží uchazeč takto:

cena celkem bez DPH

DPH 21%

cena celkem včetně DPH
Uchazeč dále doloží:

technický popis skříní s fotografií,

zajištění servisu (oprav) v záruční lhůtě,

nabídku záruční lhůty za dodávku nejméně 36 měsíců,

vyplněný formulář „KRYCÍ LIST“,
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.


4.2

4.3

4.4

5.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, dodávka předmětu plnění zakázky bude hrazena po jeho dodání na
místo plnění a převzetí zadavatelem.

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 „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.

6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3

Převzetí podkladů k veřejné zakázce
Osobně zástupcem uchazeče, v sídle SNHK v určený termín proti podpisu, pokud se uchazeč
se zadavatelem nedohodne jinak.
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč SNHK na e-mail luxova@snhk.cz nebo
telefon 495 774 174 nejpozději do sedmi dnů od počátku zveřejnění výzvy na Úřední desce.
Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

7.4

Termín převzetí:
středa13.02.2013, od 8:00 do 10:00 hod

7.5

Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“,

„Podrobná specifikace“,

Formulář „KRYCÍ LIST“ jednotná prezentace základních podmínek nabídky,

Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,

Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“,

8.
8.1

Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
podatelna, 2. NP
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

8.2

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:
pondělí 25.02.2013 do 10:00 hod.

8.3

9.

10.

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“.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.
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. 1301

1.

Název zakázky:
Malšovická 779 – dodávka úložných skříní

2.

Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Malšovická 779

3.

Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dodávka a montáž 15 ks skříní na uložení oblečení.

4. Technická specifikace předmětu zakázky:
Podrobná specifikace (technické a uživatelské standardy)
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. Maximální rozsah denní pracovní doby:
6 – 21 hod. po celý týden, jinak po předchozí dohodě s vedoucím KF
7. Kontaktní osoby SNHK:

Jan Konvalinka, vedoucí KF, tel. 725 106 294
Iveta Petráňová, zástupce vedoucího, tel. 495 000 707

8. Další specifické požadavky:
8.1 V rámci plnění díla zhotovitel dále zabezpečí zejména provedení úklidu všech dotčených
prostor po provedené montáži.
8.2 Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel předal všechny příslušné
doklady, certifikáty, atesty a oprávnění nutná pro trvalý provoz předmětu zakázky, prohlášení
o shodě apod.
8.3 Při provádění montáže budou dodržovány příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technického zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na pracovišti.

Podrobná specifikace (technické a uživatelské standardy)

Veřejná zakázka č. 1301 – Malšovická 779 – dodávka úložných skříní


rozměry úložných skříní vyznačeny na výkresu viz níže



jedna skříň obsahuje šest samostatných boxů viz výkres



materiál - foliované lamino, ohraněno narážecí hranou ABS s větší odolností proti vodě a
vlhku



nohy skříní ocelové v barvě eloxovaného hliníku



zámky boxů – mincový zámek na klíč a pětikorunovou minci - bez vložení mince nelze box
uzamknout, klíč ze zámku vytáhnout; po použití skříňky je mince vrácena



ve spodní části (dno) a vrchní části (strop) každého boxu bude po dvou odvětrávacích
otvorech o průměru minimálně 10mm



celkový požadovaný počet skříní - 15 ks

30 cm

30 cm

30 cm

90 cm

90 cm

20 cm

50 cm

