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 08.03.2013
Veřejná zakázka č. 1305 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:
Eliščino nábřeží 842 – dodávka a montáž středotlaké UV lampy
Zadavatel zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 - Městské lázně
Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta splnění:
Termín zahájení stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 22.04.2013, je podmíněn řádným
ukončením zadání zakázky - podpisem SOD,
Termín dokončení díla nejpozději do 30.04.2013.
Požadavek na identifikaci uchazeče
Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky.

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 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu
minimálně tří zakázek - instalací středotlaké UV lampy systému InLine v krytých veřejných
bazénech s přelivným žlábkem - provedených uchazečem za poslední tři roky. Tento seznam
musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění realizace prací.
3.
3.1

3.5

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 na samostatném listu předloží nabídkovou cenu zpracovanou podle místa plnění
zakázky dle jednotlivých položek. Celková nabídková cena bude uvedena i do formuláře
„KRYCÍ LIST“.
4.1.2 Formulář „KRYCÍ LIST“ bude vyplněn v členění:

cena celkem bez DPH (včetně ceny případných víceprací)

DPH 21%

cena celkem včetně DPH (včetně ceny případných víceprací)
4.2 Uchazeč dále doloží:

katalogový list zařízení, ze kterého bude patrné splnění všech technických parametrů
požadovaných zadavatelem včetně fotografie zařízení, uvedení typu výrobku a výrobce,

zkreslení hydraulické části UV lampy včetně okótování (výkres ve formátu A4),

technologické schéma úpravny vody bazénu s vyznačením umístění UV lampy,

certifikát výrobce, že uchazeč je autorizovaným prodejcem výrobce a je oprávněn provádět
na zařízení servisní zásahy,

zajištění servisu (oprav) v záruční lhůtě.
4.3 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že 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.
4.4 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci prací.
4.5 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v dokumentaci uvedeny nejsou, ale o
kterých uchazeč vzhledem ke svým odborným znalostem měl nebo mohl vědět.
5.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, kupní cena bude hrazena po instalaci a převzetí zařízení
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.
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 na celé dílo minimálně 36 měsíců. Délku poskytované záruky prokazuje
dodavatel.
Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě.
Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
7.
7.1

Převzetí podkladů k veřejné zakázce
Osobně zástupcem uchazeče, v sídle SNHK v určený termín proti podpisu, pokud se uchazeč
se zadavatelem nedohodne jinak.
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7.2
7.3

7.4
7.5

8.
8.1

8.2

8.3

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
Termín převzetí:
středa 20.03.2013, od 8:00 do 10:00 hod
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

„VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“,

„TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,

Formulář „KRYCÍ LIST“ jednotná prezentace základních podmínek nabídky,

Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,

Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“.
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:
čtvrtek 04.04.2013 do 10:00 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“.

9.

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.

10.

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
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TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1305
1. Název zakázky:
Eliščino nábřeží 842 - dodávka a montáž středotlaké UV lampy
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 - Městské lázně
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává z dodání a montáže UV lampy do systému vodního hospodářství na regeneračním
bazénu.
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:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
7. Kontaktní osoby SNHK:

Stanislav Bydžovský, vedoucí PA, tel. 603158347
Zdeněk Zikl, provozní mistr, tel. 603158341

8. Další specifické požadavky:
9.1. Zařízení bude instalováno bez omezení provozu bazénu.
9.2. V rámci plnění díla zhotovitel dále zabezpečí zejména průběžný úklid dotčených prostor a
odvoz vybouraného odpadu na řízenou skládku.
9.3. Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy v platném znění,
platnými technickými normami, technologickými předpisy výrobků, konstrukcí a materiálů a
certifikáty jednotlivých materiálů.
9.4. V průběhu prací budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce. Jet třeba
respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb. o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
9.5. Zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny
příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky včetně potřebných
návodů, atestů a záručního listu.
9.6. V rámci předání díla zhotovitel zadavateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a
nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má zadavatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy
a zároveň nebyly porušeny záruční podmínky předmětu díla.
9.7. Po dokončení díla bude ze strany zhotovitele vypracována dokumentace skutečného
provedení.
9.8. Podmínkou zařazení nabídky do veřejné zakázky je osobní účast uchazeče při rekognoskaci
objektu dne 20.3.2013 v 10:15 hodin, sraz s kontaktní osobou SNHK před vchodem do
objektu.

Podrobná specifikace (technické a uživatelské standardy)
Veřejná zakázka č. 1305 - Eliščino nábřeží 842 - dodávka a montáž středotlaké UV lampy
Předmětem zakázky je dodávka a montáž středotlaké UV lampy systému InLine včetně řídícího boxu
a instalace do stávajícího systému formou by-pass. Dodávka bude zahrnovat veškerý instalační
materiál nutný pro montáž a zapojení zařízení do stávajícího systému úpravny vody včetně uvedení
zařízení do provozu.
Parametry bazénu:
Objem bazénu
Q
Teplota vody
Připojovací potrubí

3

558 m
3
210 m /h
29 °C
DN 250

Požadované technické parametry zařízení:
Technická specifikace středotlaké UV jednotky (AXL 21500)
Použitý materiál
Vnitřní opracování
Elektrické krytí
Hmotnost bez vody
Hmotnost s vodou
Použitý UV zářič
Počet UV zářičů
Tepelná ochrana
Vypouštěcí ventil
Pracovní tlak
Testovací tlak

nerez AISI 316L (ČSN 17349)
RAmax0,8 m
IP 54
56 kg
86 kg
UVMultiWave
2
ano
ano
10 bar
15 bar (30 minut)

Možnost čištění UV zářiče za provozu.
Technická specifikace řídícího a napájecího boxu
Barva
RAL 7032
Elektrické krytí
IP 54
Rozměry
800 x 800 x 300 mm
Váha
130 kg
Propojovací kabel
5 m (řídící box s UV jednotkou)
Elektrické napájení
400 V 3L+N
Frekvence
50 Hz
Příkon
5 kW

