Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
zadávanou přiměřeně dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

IZ0008/2020

Název veřejné zakázky:

Oprava ohřevu bazénové vody pro vnitřní bazény
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel:
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
se sídlem: V Průhonech 503, 537 13 Chrudim
IČO: 27485013

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim
27485013
CZ 27485013
Mgr. Luděk Marousek
ředitel

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Gondek
e-mail: m.gondek@sportovistechrudim.cz
tel. 731 133 776

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v
souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.

Zadávací dokumentace

2.1

Zadávací dokumentaci tvoří následující dokumenty:
 výzva k podání nabídek,
 návrh smlouvy o dílo,
 krycí list nabídky,
 položkový rozpočet,
 projektová dokumentace,
 environmentální politika.

3.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž směšovacích uzlů,
tepelné izolace rekonstruovaných trubních úseků a výměna stávající teplené izolace na
stávajícím potrubí pro velký bazén.
Specifikace předmětu plnění:
Směšovací uzel pro velký bazén – při rekonstrukci dojde k výměně oběhového čerpadla,
přírubových uzavíracích armatur za horkovodní kulové uzávěry PN40.
Nové suchoběžné čerpadlo musí mít tyto pararmetry:
 Q = 7,5 m3/h., H = 5 m, motor 400 V,
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 konstrukční teplota: 140o C,
 konstrukční tlak: 25 bar.
Vodní filtr bude rovněž nahrazen novým filtrem PN40.
Do vodního potrubí se osadí regulační kulový přivařovací uzávěr TRIM DN40, PN40.
Nová odvzdušňovací potrubí budou sazena třemi horkovodními kulovými uzávěry DN40,
PN40. Přimíchávací potrubí směšovací armatury, která nebude vyměněna, bude mít
horkovodní kulový uzávěr DN40, PN40 a zpětnou bezpřírubovou klapku DN40, PN40. Další
bezpřírubová klapka bude osazena před třícestný ventil. Stávající přírubové ventily u
deskových výměníků tepla budou vyměněny za přivařovací kulové uzávěry DN25, PN40. Do
přívodního i vratného potrubí se osadí teploměry a manometry. Do společného přívodního
potrubí bude osazen teploměrem. Směšovací uzel bude mít potrubní ochoz s regulačním a
zároveň uzavíracím kulovým kohoutem TRIM DN32, PN40.
Po úspěšně provedené tlakové zkoušce těsnosti přetlakem vody 25 bar bude nové potrubí
natřeno 2x antikorozním základním nátěrem a opatřeno tepelnou izolací rohožemi Isover o
tloušťce rovnající se světlosti potrubí.
Směšovací uzel pro malý bazén – při rekonstrukci dojde k výměně oběhového čerpadla,
přírubových uzavíracích armatur za horkovodní kulové uzávěry PN40.
Nové suchoběžné čerpadlo musí mít tyto pararmetry:
 Q = 3 m3/h., H = 5 m, motor 400 V,
 konstrukční teplota: 140o C,
 konstrukční tlak: 25 bar.
Vodní filtr bude rovněž nahrazen novým filtrem PN40.
Do vodního potrubí se osadí regulační kulový přivařovací uzávěr TRIM DN32, PN40.
Nová odvzdušňovací potrubí budou sazena třemi horkovodními kulovými uzávěry DN15,
PN40. Nová směšovací armatura DN20, PN 40, kvs = 6,3 m3/h. s havarijní funkcí bude
osazena na sání čerpadla. Do přimíchávacího potrubí se osadí horkovodní kulový uzávěr
DN32, PN40 a zpětná bezpřírubová klapka DN32, PN40. Další bezpřírubová klapka bude
osazena před třícestný ventil. Do přívodního i vratného potrubí se osadí teploměry a
manometry. Směšovací uzel bude mít potrubní ochoz s regulačním a zároveň uzavíracím
kulovým kohoutem TRIM DN252, PN40.
Po úspěšně provedené tlakové zkoušce těsnosti přetlakem vody 25 bar bude nové potrubí
natřeno 2x antikorozním základním nátěrem a opatřeno tepelnou izolací rohožemi Isover o
tloušťce rovnající se světlosti potrubí.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN/EN/ISO a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně montážních předpisů výrobců a
výhradních dodavatelů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo
technologie jako příklad technických parametrů a rozměrů, má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem
nebo technologií srovnatelnou s minimálně stejnými rozměrovými, estetickými a
technickými standardy a kvalitou.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí 480 000 Kč bez DPH.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

4.1

Lhůta pro podání nabídek:

do 13. 03. 2020, do 09:25 hod.

4.2

Místo podání nabídek:

v sídle zadavatele.

4.3
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.
4.4
Nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce,
a to na adresu: Sportovní areály města Chrudim, V Průhonech 503, 537 03 Chrudim.
Uchazeči mohou nabídku podat také osobně v pracovní den na téže adrese v kancelářích
Správy krytého plaveckého bazénu.

5.

Otevírání nabídek

5.1

Termín otevírání nabídek:

13. 03. 2020, 09:30 hod.

5.2

Místo otevírání nabídek:

v sídle zadavatele, zasedací místnost
(stadion MFK, V Průhonech 685, Chrudim 537 03)

5.3
Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna
osoba za účastníka zadávacího řízení).

6.

Způsob podání nabídek

6.1

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

6.2

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

6.3
Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v listinné podobě.
Všechny listy originálu nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z originálu nabídky. Všechny výtisky budou
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
6.4
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“:
Veřejná zakázka
Oprava ohřevu bazénové vody pro vnitřní bazény
Neotevírat
Výzva k podání nabídek
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6.5

Na obálce bude uveden název a sídlo účastníka zadávacího řízení.

7.

Doba plnění veřejné zakázky

7.1

Termín zahájení:

01. 08. 2020

7.2

Termín ukončení:

31. 08. 2020

7.3
Ukončením se rozumí skončení dodávky, vyklizení stanoviště, podepsání zápisu o
předání a převzetí dodávky a předání všech požadovaných dokladů dle platných norem,
předpisů a v souladu se smlouvou o dílo.

Požadavky na prokázání kvalifikace

8.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil:
8.1
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.


Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to na předmět podnikání.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění technické kvalifikace předložil:
 Seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením této veřejné
zakázky. Součástí seznamu významných zakázek bude: popis dodávaných prací; cena
zakázky; doba a místo plnění (měsíc a rok); kontaktní osoba objednatele včetně
telefonního čísla. Zadavatel požaduje doložit minimálně 2 dodávky, jejichž
předmětem byla dodávka a montáž směšovacích uzlů, každá v objemu min. 400 000
Kč včetně DPH.
Všechny doklady dle čl. 8 (vyjma seznamu) mohou být doloženy ve formě prosté
kopie.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu
stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím poddodavatele (vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku či výpisu
z jiné obdobné evidence). Dodavatel předloží seznam případných poddodavatelů včetně
rozsahu prací, které budou zajišťovat a doložení smluv či závazků o budoucím plnění.
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9.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost nabídek
9.1

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

9.2

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Pravidla pro hodnocení nabídek
9.3
Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž
nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
9.4

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9.5

Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

10.

Prohlídka místa plnění

10.1 Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou
zadavatele (uvedenou v čl. 1).

11.

Zadávací lhůta

Účastníci jsou vázáni podanou nabídkou a nemohou ze zadávacího řízení odstoupit po dobu 3
měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

12.

Vysvětlení zadávací dokumentace

12.1 Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace může účastník zadávacího řízení
zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
e-mailem na adresu: m.gondek@sportovistechrudim.cz.
12.2 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.

13.

Obchodní a platební podmínky

13.1 Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, který obsahuje obchodní a
platební podmínky plnění veřejné zakázky. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni
respektovat a ve svých nabídkách splnit veškeré podmínky a požadavky zadavatele vymezené
zadávacími podmínkami a plně respektovat podmínky uvedené v návrhu smlouvy.

Výzva k podání nabídek

Stránka 6 z 8

13.2 Do návrhu smlouvy je účastník zadávacího řízení oprávněn a současně povinen
doplnit pouze údaje viditelně označené jako místa pro doplnění účastníkem zadávacího řízení.
Účastníci zadávacího řízení nejsou oprávněni do vzorové smlouvy jiným způsobem
zasahovat.
13.3 Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou
zadavatelem stanoveny jako minimální a závazné.

14.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

14.1 Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění oceněním všech položek
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této výzvy.
14.2 Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet všech oceněných položek
v položkovém rozpočtu v Kč včetně DPH uvedená v krycím listu nabídky. Svou
nabídkovou cenu uvede účastník zadávacího řízení do krycího listu v tomto členění:
nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH, nabídková cena včetně DPH.
14.3 Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

15.

Struktura nabídky

15.1

Nabídka bude předložena v následující struktuře:
a) vyplněný a podepsaný krycí list nabídky obsahující identifikační údaje a nabídkovou
cenu,
b) doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 8,
c) řádně vyplněný položkový rozpočet,
d) řádně doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou zastupovat
účastníka zadávacího řízení,
e) ostatní dokumenty.

16.

Další podmínky a práva zadavatele

16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na vyžádání upřesňujících informací. V případě
nesplnění podmínek zadávacího řízení nebo nedodání upřesňujících informací zadavatel
vyloučí příslušného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení.
16.2

Zadavatel zruší zadávací řízení, budou-li po posouzení všechny nabídky vyřazeny.

16.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Případné zrušení zadávacího řízení
bude provedeno stejným způsobem jako jeho vypsání.
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16.4 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu zadávacího řízení
podmínky, a to uveřejněním těchto změn na profilu zadavatele.
16.5 Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení neuzavřít smlouvu o dílo
s žádným z účastníků zadávacího řízení.
16.6 Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část plnění předmětu
veřejné zakázky malého rozsahu.
16.7 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky a neposkytovat
náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží na účast v zadávacím řízení.
16.8 Město Chrudim má zavedený a ověřený systém environmentálního řízení a auditu
EMAS, aktivně přistupuje ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností
na životní prostředí (Environmentální politika města Chrudim je přílohou výzvy).
16.9 Zadávací dokumentace byla schválena ředitelem Sportovních areálů města Chrudim
s.r.o. dne 28. 02. 2020.

17.

Přílohy

17.1

Výzva k podání nabídek obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Návrh smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Položkový rozpočet
Environmentální politika

V Chrudimi dne 28. 02. 2020

…………………….
Mgr. Luděk Marousek
ředitel
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