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

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
NA DODÁVKU MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ
měřících, ovládacích, regulačních a dávkovacích jednotek dávkování chemie,
pro zajištění požadavků vyhlášky 238/2011 v platném znění

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
a) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění měřících, ovládacích,
regulačních a dávkovacích jednotek dávkování bazénové chemie, pro zajištění požadavků
vyhlášky 238/2011 v platném znění pro následující vnitřní a přechodové bazény:
bazén
291,0 m3
5,0 m3

1. Zábavní bazén
2. Vířivé vany (2ks) v zábavní zóně

akumulace
40 m3
13 m3

b) Rozsah dodávky je vymezen technickými podmínkami.
c) Vedle vlastního provedení díla podle technických podmínek a všech definovaných činností,
jsou součásti dodávky i následující práce a činnosti:
• Zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.
• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu
včetně pořízení protokolů.
• Při provádění montážních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti v místě
předmětu plnění.
• Odvoz a likvidace všech odpadů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla,
v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
• Uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a montáží do původního stavu včetně provedení
závěrečného úklidu dotčených prostor.
• Práce budou prováděny v pracovní dny od 6:00 hod. do 20:00 hod., případné noční práce a
práce o víkendu jen po dohodě s objednatelem.
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3. Technické podmínky
a) Budou respektovány požadavky souvisejících platných ČSN a EN, především pak
ČSN 75 50 50 a vyhlášky 238/2011 v platném znění.
b) požadavek na měřené a regulované hodnoty (indikované hodnoty musejí být zobrazovány
na panelu a současně přenášeny do systému MAR)
• Volný chlór
• pH
• Redox
c) Požadavek na způsob měření, regulace a dávkování:
• Je požadováno amperometrické měření volného chlóru.
• U všech hodnot je požadováno kontinuální měření a regulace.
• Je požadováno kontinuální dávkování vločkovače a korekce pH.
• Je požadováno proporcionální dávkování plynného chlóru.
d) Další požadavky:
• Možnost připojení na stávající MAR (přenos dat a zobrazení na centrálním pultu)
• Instalace během provozu, bez jeho omezení.
• Barevný displej.
• Ovládání v českém jazyce.
• Filtr měřené vody.
• Záznam všech hodnot přímo v jednotce min 24 hod.
• Záruka na celou dodávku, mimo spotřební materiál (elektrody, membrány, těsnící
prvky), min. 24 měsíců.
• Zaškolení strojníků.
• Nástup na odstranění vady do 48 hod. po nahlášení závady.
4. Termín a místo plnění
Termín plnění:
• Předpokládaný termín zahájení: ..........……………………… prosinec 2018
• Předpokládaný termín dokončení: ..........………………………prosinec 2018
• Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (lze pouze zkrátit).
Místo plnění
• Na adrese zadavatele: Sportovní 1214, 686 01Uherské Hradiště
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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 VZ / prostá kopie
c) Seznam obdobných zakázek (dodávek) provedených dodavatelem v posledních 3 letech, min.
2 zakázky (dodávky) obdobného charakteru s finančním objemem min. 250 tis. Kč bez DPH
na každé z nich, včetně kontaktních údajů pro ověření dodávky.
Další doklady se nepožadují.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součásti 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) Podepsaný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
b) Požadované doklady o kvalifikaci.
c) Výkaz výměr.
d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně
uvedení:
o návrhu lhůty pro uvedení do provozu od dne podpisu smlouvy zadavatelem,
o návrhu sankčních podmínek pro nedodržení termínu uvedení do provozu,
o návrhu délky záruční doby na kompletní dodávku (zadavatel požaduje délku záruky min.
24 měsíců).
e) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
7. Místo a lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek
a) Místo pro podání nabídek: Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní
1214, 686 01 Uherské Hradiště.
b) Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je nejpozději 17. 12. 2018 12.00 hodin
Předání nabídky:
- Nabídka bude doručena přímo do kanceláře zadavatele v sídle zadavatele, nebo zaslána
poštou na adresu zadavatele.
- Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce, s uvedením adresy, na niž je možné zaslat
oznámení, opatřené heslem „Dávkování bazénové chemie. Neotvírat před zasedáním
komise k otevírání obálek“
c) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku obsahující jednu variantu řešení.
d) Otevírání obálek je neveřejné a uskuteční se 17.12.2018.
8. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
zahrnující tyto dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:
a) Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
váha 70%
b) Nejvyšší délka záruky v měsících
váha 30%
(na kompletní dodávku mimo spotřební materiál)
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Vymezení dílčích hodnotících kritérií:
a) 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.
b) Délka záruky v měsících na kompletní dodávku
Hodnotí se délka záruky v měsících, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy ode dne předání
bezvadného díla. Minimální délka záruky požadovaná zadavatelem je 24 měsíců, maximální
možná nabízená délka záruky je 72 měsíců.
Způsob hodnocení:
U kritéria a) 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 b) 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.
Výsledné bodové skóre nabídky = [bodová hodnota kritéria a) /100 * 70] + [bodová hodnota
kritéria b) /100 * 30]
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,
prohlídku místa plnění, či odběr vzorků vody. Odpověď na žádost o dodatečné informace bude
uchazeči zaslána do 2 dnů. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 2 dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele: Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště.
Kontaktní osoba:
E-mail:

Ing. Vladimír Dočkal
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) změnit rozsah zakázky před podpisem smlouvy v závislosti na zajištění financování
d) jednat dále o znění smlouvy o dílo a požadovat doplnění nebo změnu,
e) nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.
V Uherském Hradišti dne 10. 12. 2018
Ing. Jiří Durďák v. r.
ředitel příspěvkové organizace
Aquapark Uherské Hradiště
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