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 28.07.2020
Veřejná zakázka č. 2062 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:

Fričova 1852 - výměna vodoměrů SV, Tev a cejchování kalorimetrů

Zadavatel zakázky:

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

1.
1.1
1.2

Plnění zakázky
Druh, množství a rozsah prací viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“
Lhůta splnění:
Termín zahájení: po účinnosti smlouvy, termín dokončení díla nejpozději do 15.09.2020.

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:
vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou
zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“

2.2

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

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

Doklady prokazující splnění technické kvalifikaci

Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)
a poskytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy o dílo do pěti pracovních dnů. V opačném
případě je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího uchazeče v pořadí.

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 05.08.2020 do 12:00 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 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.

5.2

6.
6.1

Podmínky kvalifikace
Základní způsobilost
Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením
podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

6.2

6.3
6.4

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; osvědčení
o registraci u Českého metrologického institutu (každého z montérů, kteří budou tuto montáž
a výměnu provádět)
Ekonomickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné
prohlášení“.
Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné
prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží seznam minimálně pěti
nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených vítězným
uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu, místo plnění
realizace prací včetně objednatele a kontaktu osoby, u nichž lze uvedené informace ověřit.

7.

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

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.
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 a kopie cenové nabídky v elektronické formě v otevřeném formátu
vítězným uchazečem před uzavřením smlouvy o dílo.

8.2
8.3
8.4

9.
9.1
9.2

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 smlouvy o dílo“,

„TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,

Příloha „Základní způsobilost“,

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 2062
1. Název zakázky:
Fričova 1852 - výměna vodoměrů SV, Tev a cejchování kalorimetrů
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Fričova 1852/20 a 1852/22
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
7. 1. Dílo se sestává z výměny celkem 44 ks bytových vodoměrů (22 na SV, 22 na Tev) a
cejchování 22 ks kalorimetrů. Vodoměry i kalorimetry jsou umístěny ve skříňkách před byty
na schodišti bytového domu.
ks vodoměrů SV
22
ks vodoměrů TeV
22
ks kalorimetry
22
Výměna vodoměrů proběhne výměnným způsobem za použití vodoměrů repasovaných
přímo od výrobce. Záruka na vyměněné vodoměry bude shodná s platností ověření
vodoměrů dle Vyhlášky č. 285/2011 Sb., tzn. 5 let od jejich instalace.
7. 2. Budou použity mechanické vodoměry s rokem ověření 2020 a se značkou shody – certifikát
ES přezkoušení typu (bezpečnostní samolepící štítek s CE) a zabezpečovací značkou
(plomba na kroužku vodoměru), platné v celé EU.
7. 3. Po výměně vodoměrů budou veškeré vodoměry opatřeny příslušnou plombou.
7. 4. Kalorimetry budou demontovány, nahrazeny mezikusem, přecejchovány a namontovány
zpětně do bytových jednotek shodně se seznamem, který si dodavatel vypracoval při
demontáži (totožná čísla kalorimetrů pro tu danou bytovou jednotku).
7. 5. Bude provedeno odzkoušení těsnosti spojů po montáži, osazení značkou cejchování a
budou dodány doklady s technickými údaji, resp. katalogové listy.
4. Požadavky na provádění díla:
Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
5. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
6. Kontaktní osoby SNHK:

Lukavcová Květa, technik, tel. 495774134
Štulpová Renata, vedoucí střediska, tel. 495774148

7. Další specifické požadavky:
7. 1. V průběhu realizace je 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.
7. 2. Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel zajistil a předal všechny
příslušné doklady, protokoly, certifikáty, atesty a oprávnění nutná pro trvalý provoz předmětu
zakázky (uvedení nutné údržby v záruční době), prohlášení o shodě apod.
7. 3. Dodavatel vytvoří seznam, do kterého zaznamená konečné stavy a výrobní čísla původních
měřidel a počáteční stavy a výrobní čísla namontovaných měřidel dle jednotlivých jednotek;
tento seznam bude přílohou předávacího protokolu včetně katalogových listů vodoměrů a
kalorimetrů.
V Hradci Králové dne 28. 7. 2020

Podrobná specifikace prací
Veřejná zakázka č. 2062 - Fričova 1852 – výměna vodoměrů a cejchování bytových kalorimetrů

1. Jedná se o výměnu celkem 22 ks měřičů tepla MEGATRON 2 (SIEMENS) – viz foto – včetně
osazení plomb. Měřiče tepla jsou přístupny ze schodiště.


kalorimetry budou demontovány, nahrazeny mezikusem, přecejchovány s výměnou lithiových
článků a následně zpětně namontovány a označeny značkou shody



ke kalorimetrům budou dodány technické údaje, resp. katalogové listy



k nabídce bude doloženo osvědčení o registraci u Českého metrologického institutu každého
z montérů, kteří budou tuto montáž a výměnu provádět (vč. čísel osvědčení)



bude provedeno odzkoušení těsnosti spojů, zavodnění a odvzdušnění potrubí



objednateli budou předány protokoly se stavy měřidel (kalorimetrů) při demontáži

2. Jedná se o výměnu 22 ks podružných bytových vodoměrů na studenou vodu a 22 ks na vodu
teplou. Podružné vodoměry se nacházejí ve skříňkách umístěných u bytů na schodišti jako
kalorimetry.
 uzavření přívodu SV a TeV pro byty
 demontáž stávajících vodoměrů a zpětná montáž nových vodoměrů včetně zaplombování
 zapsání konečného stavu původních měřidel, zapsání počátečního stavu a výrobních
čísel nových měřidel, potvrzený podpisem nájemce
 kontrola těsnosti spojů a funkčnosti vodoměrů

Budou použity mechanické vodoměry s rokem ověření 2020 a se značkou shody – certifikát ES
přezkoušení typu (bezpečnostní samolepící štítek s CE) a zabezpečovací značkou (plomba na
kroužku vodoměru), platné v celé EU

V Hradci Králové dne 28. 7. 2020
Květa Lukavcová
technik střediska správy městských domů

