Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU
DĚTSKÁ SKLUZAVKA
Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace.
Zadávací řízení je organizováno dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
společnosti Aquapark Uherské Hradiště p.o., ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).
1. Zadavatel:
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo:
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený:
Ing. Jiřím Durďákem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ:
72063904
DIČ:
CZ 72063904
Bankovní spojení: 43-6832220257/0100 Komerční banka
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Vladimír Dočekal, mobil: 773 693 102
e-mail: provoz@aquapark-uh.cz
2. Předmět plnění
I.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace, připojení, odzkoušení a uvedení
do provozu dětské vodní skluzavky se systémem řízení rozestupů, to vše dle platných
ČSN, především pak ČSN EN 1069-1 a 1069-2. Dále pak dodání značení, protokolu o
zkoušce skluzavky, posouzení a hodnocení rizik (dle metodiky ČSN EN 1069-1 a
1069-2 v platném znění), výchozí revize elektro, certifikátu nebo jiného dokumentu
vztahujícího se k posuzování shody výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., manuálu k
provozování a údržbě. Veškeré písemné dokumenty v českém jazyce, nebo s úředním
překladem.
II.

Vedle vlastního provedení díla podle technických podmínek a všech definovaných
činností, jsou součástí dodávky i následující práce a činnosti:
a) Zajištění všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla.
b) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
c) Při provádění montážních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti
v místě předmětu plnění.
d) Odvoz a likvidace všech odpadů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži
díla, v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
e) Uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a montáží do původního stavu včetně
provedení závěrečného úklidu dotčených prostor.
f) Veškeré práce budou prováděny v termínu a čase dle dohody.
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3. Technické podmínky
a) Sklolaminátová, žlabová, otevřená, vodní skluzavka, se sklolaminátovým schodištěm,
vhodná pro děti od 3 let, s viditelným prostorem dojezdu z místa startu všemi uživateli
(předpokládaná výška uživatelů od 1m).
b) Skluzavka musí být dojezdovým obrazcem a pádovými parametry vhodná pro
stávající bazén (hladina v úrovni ochozů, hloubka v místě dojezdu 0,5 m.)
c) Dojezdový díl smí přesahovat přes okraj bazénu nad vodní hladinu max. 20cm.
d) Maximální hmotnost uživatele alespoň 100 kg.
e) Výška startovací rampy v rozmezí 2,0 až 2,2m nad podlahou.
f) Délka sjezdové plochy min. 6,5 m.
g) Celá skluzavka včetně schodiště a pomocných konstrukcí musí vejít do vyhrazeného
prostoru. Podpory musejí korespondovat s nosnými prvky podlahy. Prohlídka
vyhrazeného prostoru proběhne po předchozí dohodě ve dnech 6. – 10. února 2017.
h) Jsou požadovány tvrdě přelaminované spoje jednotlivých dílů kluzné plochy – mezery
vyplněná tvrdou pryskyřicí, vybroušené, přeleštěné do roviny a kvality povrchu kluzné
plochy.
i) Stykový spoj jednotlivých dílů musí být se zámkem (např. systém pero drážka). Spoj
„na tupo“ se nepřipouští.
j) Tloušťka sklolaminátu kluzné plochy musí být min. 6mm. Tloušťka povrchové vrstvy
GELCOAT min. 0,8mm, TOPCOAT min. 0,7mm.
k) Obsah skelného vlákna min. 30%.
l) Při předání díla bude předán i vzorek použitého sklolaminátu kluzné plochy o rozměru
min.
10 x 30 cm.
m) Užití orto ftalátů se nepřipouští. Typ použitých ftalátů bude doloženo prohlášením
výrobce.
n) Požadujeme barvostálost a odolnost proti UV-záření.
o) Celá konstrukce, včetně kotvících prvků, v nekorodujícím provedení – celolaminátová
konstrukce s nerezovými prvky v kvalitě oceli pro bazény (např. ANSI 316L).
p) Objem vody nutný pro smáčení kluzné plochy max. 5m3/hod. Skluzavka bude
připojena na stávající systém cirkulace bazénové vody. Předmětem dodávky bude
pouze připojení v místě realizace.
q) Požadovaný materiál rozvodů – PVC
r) Součástí dodávky bude elektronický, časově řízený, regulovatelný, systém řízení
rozestupů (semafor), umístěný na stropě bazénové haly. Požaduje se odpovídající
stupeň krytí a napájení bezpečným napětím. Nosné prvky odolné proti korozi.
s) Podmínky norem ČSN EN 1069-1 a 1069-2, v platném znění, jsou pro tuto
dodávku závazné.
4. Termín a místo plnění, předání díla
Termín plnění:
 Předpokládaný termín zahájení realizace díla na místě:
květen2017
 Předpokládaný termín předání dokončeného díla:
červen 2017
 Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí být dodržena (lze pouze zkrátit).
 Uchazeč je oprávněn požadovat změnu lhůty plnění jen tehdy, nebude-li možné zahájit
montáž v dohodnutém termínu, z důvodu na straně zadavatele. Termín dokončení díla
bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.
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Místo plnění
 Na adrese zadavatele:
Aquapark Uherské Hradiště p.o., Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
Předání díla
 K dokončení a předání díla dojde v den, kdy zhotovitel předá zadavateli bezvadné dílo
prověřené zkušebními jízdami a současně předá všechny dokumenty požadované touto
výzvou.
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč je povinen předložit:
a) Výpis z obchodního či jiného rejstříku, pokud je v něm zapsán - prostá kopie.
b) Živnostenský list na předmět veřejné zakázky - prostá kopie.
c) Seznam zakázek (dodávek) provedených dodavatelem v posledních 3 letech,
min. 2 zakázky (dodávky) obdobného charakteru s finančním objemem min. 300 tis.
Kč bez DPH na každé z nich, včetně kontaktních údajů pro ověření dodávky.
d) Další doklady se nepožadují.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součástí nabídky. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci
stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka hodnocena. Zadavatel však má právo
požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.
6. Uchazeč předloží písemnou nabídku obsahující
a) Krycí list nabídky dle přílohy č. 2 této výzvy. V krycím listu uvede uchazeč
nabídkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH. Nabídkovou cenou se rozumí maximální
smluvní cena za kompletní dodávku předmětu díla dle podmínek této veřejné
zakázky.
b) Doklady o kvalifikaci dle článku č. 5.
c) Podrobný popis, výkres (půdorys a bokorys) a vizualizace navrhovaného řešení,
včetně technické specifikace, obsahující mimo jiné informaci o celkovém provozním
zatížení podlahy v místě podpor předmětu díla.
d) Certifikát, nebo jiný dokument vztahujícího se k posuzování shody výrobku dle
zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky.
e) Položkový rozpočet.
f) Návrh smlouvy o dílo (v souladu se zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník
v platném znění) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně
uvedení:
o návrhu lhůty předání dokončeného díla od dne podpisu smlouvy zadavatelem,
o návrhu sankčních podmínek pro nedodržení smluvního termínu dodávky díla,
o návrhu délky záruční doby na kompletní dodávku v měsících (zadavatel požaduje
délku záruky min. 24 měsíců od předání díla),
o platebních a fakturační podmínek. Zadavatel požaduje splatnost faktur 30 dnů po
jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány. Faktura bude vystavena na základě
zadavatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
o obou doložek dle přílohy č.1 této výzvy.
g) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
3

Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště

7. Místo a lhůta pro podání nabídek
a) Místo pro podání nabídek: Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště. Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Dočekal,
mobil: 773 693 102, e-mail: provoz@aquapark-uh.cz.
b) Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je nejpozději 15. 2. 5017 do 12.00 hodin
Předání nabídky:
- Nabídka bude doručena přímo do kanceláře zadavatele v sídle zadavatele, nebo
zaslána poštou na adresu zadavatele uvedenou v bodě 7. a).
- Nabídky musí být doručeny v zalepené (nebo jinak zabezpečené) a oprávněnou
osobou uchazeče podepsané obálce, s uvedením adresy na niž je možné zaslat
oznámení, opatřené heslem: „Dětská skluzavka. Neotvírat před zasedáním komise
k otevírání obálek“
c) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku obsahující jednu variantu řešení.
d) Otevírání obálek je neveřejné.
8. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky zahrnující tyto dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:
1) Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
váha 70%
2) Délka záruky v měsících na kompletní dodávku
váha 30%
Vymezení dílčích hodnotících kritérií:
č.1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Hodnotí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty
uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy.
č.2 - Délka záruky v měsících na kompletní dodávku
Hodnotí se délka záruky v měsících, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy ode dne
předání díla. Minimální délka záruky požadovaná zadavatelem je 24 měsíců, maximální
možná nabízená délka záruky je 72 měsíců.
Způsob hodnocení:
U kritéria č.1 je nejvhodnější minimální hodnota. Hodnotí se tak, že nejvhodnější
nabídka má nejnižší (minimální) hodnotu, je jí přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené
nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
U kritéria č.2 je nejvhodnější maximální hodnota. Hodnotí tak, že nejvhodnější nabídka
má maximální (nejvyšší) hodnotu a je ji přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
Nevýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, či prohlídku místa plnění v termínu 6. – 10. února 2017. Odpověď na žádost
o dodatečné informace bude uchazeči zaslána do 3 pracovních dnů. Písemná žádost musí
být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na
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adresu zadavatele: Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214,
686 01 Uherské Hradiště.
Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Dočkal
E-mail:
provoz@aquapark-uh.cz
10. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit nebo doplnit zadávací podmínky,
b) zadávací řízení zrušit před podpisem smlouvy,
c) jednat dále o znění smlouvy o dílo a požadovat doplnění nebo změnu,
d) nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části,
e) nepřipouští variantní řešení.

V Uherském Hradišti dne 2. 2. 2017
Ing. Jiří Durďák v. r.
ředitel příspěvkové organizace
Aquapark Uherské Hradiště

Příloha č.1
Doložka č. 1 – „povinnost uveřejnění smlouvy“:
„Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být
zadavatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť zadavatel je mj. povinným subjektem
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je dodavatel povinen zadavatele písemně upozornit na
případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich
budoucích dodatků, které budou následně zadavatelem v uveřejňovaném textu
anonymizovány.“
Doložka č. 2 – „souhlas s poskytnutím osobních údajů“:
„Dodavatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci realizace tohoto smluvního
vztahu (zejména osobní údaje uvedené v hlavičce této smlouvy, tj. jméno, příjmení, datum
narození a adresa trvalého pobytu) může zadavatel zpracovávat, uchovávat a poskytovat třetím
osobám ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a to za účelem
uveřejnění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv (uveřejnění textu smlouvy a
souvisejících metadat v registru smluv). Dodavatel dále prohlašuje, že tento souhlas se
zpracováním osobních údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
poskytuje dobrovolně a pro celou dobu, po kterou bude uveřejněn text smlouvy a související
metadata.“
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