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

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU
úpravny studniční vody (změkčovací jednotky)
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 § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), jejíž zadání se v souladu s ust. § 18
odst. 5 zákona neřídí zákonem
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 a zprovoznění
úpravny studniční vody (změkčovače), včetně veškerých rozvodů, nosných konstrukcí,
tepelných izolací a elektroinstalací. Dále pak realizace zkušebního provozu a zaškolení
obsluhy. Rozsah je vymezen technickými podmínkami a výkazem výměr.
II.

Vedle vlastního provedení díla podle technických podmínek a všech definovaných
činností, jsou součásti dodávky i následující práce a činnosti:
a) Zajištění všech nezbytných opatření organizačního 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) Práce budou prováděny v pracovní dny a o víkendech od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
případné noční práce po dohodě s objednatelem. Prováděné práce nesmí omezit běžný
provoz aquaparku.

3.1. Technické podmínky
a) Budou respektovány požadavky příslušných platných ČSN a EN a hygienických
předpisů pro úpravu pitné vody a pro styk s pitnou vodou.
b) Nominální hodinový průtok upravené vody – 10 m3/hod.
c) Denní průtok upravené vody – 150 m3/den.
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d) Požadovaná dodávka upravené vody – nepřetržitá (24 hod / 365 dnů v roce)
e) Dodané technické řešení musí zajistit neměnný průtok a tlak vody i v průběhu
regenerace změkčovací pryskyřice (zadavatel požaduje systém twin).
f) Zařízení musí být schopno pracovat s provozním tlakem 6 - 8 bar.
g) Požadovaný výstupní tlak – min. 5 bar při vstupním tlaku 6 bar.
h) Tvrdost vody před úpravou – uchazečům bude, na vyžádání, umožněn odběr vzorků
vody před úpravou.
i) Požadovaná tvrdost upravené voda – max. 0,1 mmol/l.
j) Požadovaná chemická odolnost zařízení – veškeré komponenty musejí být chemicky
stabilní (nutno počítat s tím, že vstupní voda je předupravena ozonem).
k) Požadovaný provoz změkčovače – automatický.
l) Hygienické požadavky – veškeré komponenty a náplně musejí mít atest na styk
s pitnou vodou.
m) Prostor pro umístění technologie – uchazečům bude, na vyžádání, umožněna prohlídka
za účelem zjištění prostorových parametrů. Poloha umístění změkčovačů je pevně
stanovena zadavatelem.
n) Požadován vstupní ochranný filtr s tlakovou ztrátou max. 0,1 bar.
o) Veškerý upevňovací materiál musí být v nekorozivním provedení.
p) Podrobná specifikace požadovaného řešení je definována výkazem výměr, který je
přílohou těchto zadávacích podmínek. Zadavatel nepřipouští změny položek výkazu
výměr, ani variantní řešení.
3.2. další podmínky (nutno zapracovat do návrhu smlouvy o dílo/servisní smlouvy)
q) Zkušební provoz
 Dodavatel zajistí bezprostředně po dokončení díla minimálně čtrnáctidenní
zkušební provoz, během kterého zajistí zpracování chemického rozboru vody na
vstupu a výstupu z úpravny. Protokoly z tohoto rozboru, prokazující tvrdost vody,
spolu s technickou dokumentací a atesty na styk s pitnou vodou pro lahve, řídící
ventily a změkčovací pryskyřici (vše v českém jazyce) budou předány zadavateli.
 Dodavatel dále zajistí během zkušebního provozu zaškolení obsluhy (6 osob).
r) Dokumentace skutečného provedení díla – dodavatel zajistí na vlastní náklady
zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace bude zadavateli
předána v elektronické i tištěné podobě (2 paré).
4. Termín a místo plnění
Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení: ………..…………………… 26. 10. 2015
Nejzazší termín zahájení zkušebního provozu: .………....….. 11. 12. 2015
Nejzazší termín dokončení díla: …………………………….. 28. 12. 2015
Uchazeč může navrhnout i kratší termín ukončení předmětu plnění (v týdnech od podpisu
smlouvy).
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného
zahájení dodržet a předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více jak 7 dnů, je uchazeč,
s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím
navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné
stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována
(popřípadě ji lze pouze zkrátit).
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UPOZORNĚNÍ: Za řádné ukončení a provedení předmětu nabídky (dále jen dokončení
díla) se považuje den, kdy budou naplněny všechny z níže uvedených požadavků:
 dokončení díla v plném rozsahu dle zadání,
 řádné ukončení zkušebního provozu prokazující bezchybnou funkci díla,
 předání požadovaných protokolů, technické dokumentace, atestů, dokladů, listin a
certifikátů.
Místo plnění
Na adrese zadavatele: Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
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 zakázek (dodávek) provedených dodavatelem v posledních 3 letech, min. 2
zakázky (dodávky) obdobného charakteru s finančním objemem min. 200 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) Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
b) Doklady o kvalifikaci dle bodu č. 5.
c) Kompletně vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 této výzvy, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
d) Identifikace a technické specifikace nabízeného řešení (lahve, řídící ventily a
změkčovací pryskyřice)
e) Kalkulaci ročních provozních nákladů (objem vody a soli nutné k regeneraci, roční
spotřeba elektrické energie a nutná výměna technologických dílů) pro výpočtové
parametry:
o provoz 365 dnů v roce,
o denní průtok upravené vody – 150 m3,
o nominální hodinový průtok upravené vody – 10 m3/hod.,
o vstupní tvrdost voda 7mmol/l, výstupní tvrdost voda 0,1 mmol/l.
o výpočtové ceny - el. energie = 3,43 Kč/kW, voda = 63,60 Kč/1m3, regenerační
sůl = 4,20 Kč/1kg
f) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
včetně uvedení:
o návrhu lhůty pro uvedení do zkušebního provozu od dne podpisu smlouvy
zadavatelem,
o návrhu sankčních podmínek pro nedodržení termínu dokončení díla a zahájení
zkušebního provozu (zadavatel požaduje pokutu za nedodržení termínu dokončení
díla min. 2.000,- Kč za každý započtený den prodlení)
o návrhu délky záruční doby na kompletní dodávku včetně náplně změkčovací
pryskyřice v měsících (zadavatel požaduje délku záruky min. 24 měsíců ode dne
dokončení a předání díla).

3

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

o platebních a fakturační podmínek. Zadavatel požaduje splatnost faktur 30 dnů po
jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány. Cena za dílo je splatná na základě
investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Uchazeč je oprávněn
nabídnout i výhodnější platební podmínky.
g) Návrh servisní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
včetně uvedení:
o Nástup na odstranění vad, závad a havarijních poruch po dobu záruky –
požadovaná reakční doba pro nástup na odstranění je maximálně 12 hod. po
nahlášení závady na emailovou adresu nebo tel. kontakt definovaný servisní
smlouvou.
o Smluvní pokuta za nenastoupení na řešení havarijních poruch. – min. 1.000,- Kč
za každou započatou hodinu prodlení.
h) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
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 19. 10. 2015 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 podepsané
obálce, s uvedením adresy, na niž je možné zaslat oznámení, opatřené heslem:
„Úpravna studniční vody. 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 50%
2) Nejvyšší délka záruky v měsících na kompletní
dodávku včetně náplně změkčovací pryskyřice
váha 30%
3) Nejnižší roční provozní náklady v Kč
váha 20%
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 včetně náplně změkčovací
pryskyřice
Hodnotí se délka záruky v měsících, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy ode dne
dokončení a předání díla. Minimální délka záruky požadovaná zadavatelem je 24 měsíců,
maximální možná nabízená délka záruky je 72 měsíců.
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č.3 - Roční provozní náklady
Hodnotí se celkové roční náklady na provoz navržené úpravny studniční vody v Kč,
zahrnující objem vody a soli nutné k regeneraci, roční spotřebu elektrické energie a nutnou
výměnu technologických dílů. Roční náklady jsou kalkulovány pro výpočtové parametry
definované článkem 6. f) této výzvy.
Způsob hodnocení:
U kritéria č.1 a 3 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, prohlídku místa plnění, či odběr vzorků vody. 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
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 servisní smlouvy a požadovat doplnění nebo
změnu,
d) nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části,
e) nepřipouští variantní řešení.

V Uherském Hradišti dne 7. 10. 2015
Ing. Jiří Durďák v. r.
ředitel příspěvkové organizace
Aquapark Uherské Hradiště
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