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VÝzvn r pooÁttlí Nngíory v nÁMcl znoÁN í vÝgĚnovÉHo ŘízrNí

Provedení pravidelné celkové revize elektrického zařízení na objektu
Aquacentra Pardubice
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATEL|

PAP Pardubice o.p,s.
Jiráskova 2654
53002 Pard ubice
lČo: z882578t
DlČ: C728825781,

Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Jiřím Vysoudilem, ředitelem společnosti
- ve věcech technických: Radkem Musilem, technickým náměstkem
te|:46].101200
e-mail: info@aquapce.cz

VYMEZENi PLNENi ZAKAZKY

Předmětem rozsahu díla ,ie dodávka sIužeb - provedení celkové revize elektrického zařízení

silnoproudých a technologických rozvodů v objektu Aquacentra Pardubice, včetně revize hromosvodů.
Zakázka bude prováděna v kvalitě plně respektující normy ČSN, technické normy a normy souvisejicí
s předmětem dodávky a všechny požadavky budou zahrnuty v ceně díla.
PŘEDMĚT OBSAHU PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Dodáv|<a sIužeb - provedení celkové revize eIektrického zařízení silnoproudých
rozvodů v ob.jektu Aquacentra Pardubice v letech 2018 a 2020,

a technologických

požadavkv zadavatele:

Provedení revize el, zařízení v objektu Aquacentra Pardubice včetně venkovních zařízení

-

Provedení revize technologických rozvodů
provedení revize rozvaděčů

-

provedení revize aktivního hromosvodu

-

Provedení revize MaR

Revize a projektová dokumentace bude uchazečůmpředána v elel<tronické podobě na adrese PAP
Pardubice o.p.s., Radek Musil, Jiráskova 2664, 53oo2 Pardubice, tel:7z4zo663a nebo zasláním
v elektronické podobě přes zabezpečenéúložiště.
Dalšípožadavkv zadavatele:

zhotovitel odpovídá zato,že předmět díla bude proveden v souladu s obecně závaznými předpisy
a závaznými normami a vyhláškami.
zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů.
Uchazeč předloží nabídku na l<ompletní dodávku a ostatních ved|ejších nákladů, jejichž výsledkem bude
dodávka sIužby provedené dle pod mínek výzvy.

Termín plnění :

4 týdny od uzavření smlouvy, nejpozději do 14.],0.2018

Místo pln

PAP Pardubice o,p.s,, jiráskova 2664,53OO2 Pardubice

-

ěn í:

příslušnéopíávnění k podnikání (v neověřené kopii)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (v neověřené kopii)
zadavatel dále požaduie do nabídkv doložit:
stručnépředstavení uchazeče;

lhůtách realizace zakázek obdobného charakteru a rozsahu
poslední
2 roky - min. 2 zakázky na dodávku obdobného charakteru
realizovaných za
K jejich prokázání zadavatel od dodavatele požaduje před|ožit seznam alespoň 2 zakázek
obdobného charakteru, jako je předmět tohoto výběrovóho řízení, úspěŠněrealizovaných
dodavatelem v období posledních 2 let před podáním výzvy k předloženínabídek.
Dodavatel doložíreference (osvědčení), osvědčenímusí zahrnovat cenu, dobu, mÍSto reaIizace
zakázky spolu s uvedením kontaktu na oprávněnou osobu objednateIe (v neověřené kopii);
Uchazeč vnabídce před|oží potvrzení, že je autorizovaným servisem a je oprávněn na zařízení
provádět servis
návrh smlouvy. Uchazečem předložený návrh sm|ouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Uchazečem před|ožený návrh smlouvy musí po obsahové stránce
bezvýhradně akceptovat veškerépožadavky stanovené zadavatelem vzadávací dokumentaci
a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávací dokumentacÍ, a
které by zn evýh od ňova lo zad avatele,
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit jejíkonečnéznění.
reference

_

_

o kvalitě, ceně a

Návrh smlouvy bude, kromě výše uvedených ná|ežitostí, obsahovat minimálně následující
ná

.

|ežitosti:

vyplněné záhlaví návrhu smlouvy za dodavatele (identifikační údaje dodavatele, včetně

kontaktních údajůa kontaktní osoby)
r předmět pln ěn í;
. místo plnění;
' termín P|nění;

Sr,."rla 2 (ccltier.n |)

. nabídkové ceny

za plněnívýběrovéhořízení;

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ POMÍNKY

objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení dodávky služeb se
smluvní strany dohodly, že právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného
předávacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha předávacího
protokolu) a zápisem o předání a převzetí servisních prací bez vad podepsaným kompetentními
zástupci obou smluvních stra n.
Právo na zaplacení díla bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečnéfaktury (daňového
dokladu). SpIatnost konečnéfaktury bude 14 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného
doručeníobjednateli.
Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtovánave výši dle zákona o DPH v platném znění.
Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účetdodavatele,
Bude-Ii objednatel v prodlenís úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši0]% z dlužnéčástky za každý izapočatý kalendářníden prodlení potermínu splatnosti.

Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena.jako pevná bez DPH s příslušnou sazbou DPH.
Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeró služby, činnosti a
náklady za výše uvedených podmínek.

v nabídce uch azeč uvede:
nabídkovou cenu v Kč za provedenícelkovérevize objektu Aquacentra Pardubice
kvalifikačn í před poklady
reference v rozsahu odpovídajícímpředmětu zakázky

ZPUSOB HODNOCENl NABlDEK:
Základním kritériem pro zadání výběrového řízeníje el<onom

icl<á výh od

nost

n

abíd ky.

Hodnocení nabídek bude probíhat jednokolově. V hodnocení budou zadavatelem hodnoceny
nabídky podle dílčíchhodnotících kritérií,
Kritéria pro hodnocení nabídek:
Cena dodávky
čas realizace

95%
5%

Strnna

.3

(celkcn-r 4)

Nabídku doruČte nejpozději do 8.6,2018 do 12,00 hod., osobně nebo zasílejte, doručte na adresu
zadavatele: PAP Pardubice o.p.s., p. Radek Musil, Jiráskova 2664,53002 Pardubice nejpozději do
výše uvedeného data,
NabídkY budou Přijímány pouze v písemnéformě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž _
neotvírat" s uvedením názvu výběrového řízení. Na obálce musí být uvedena adresa a obálka musí
být oPatřena na uzavření razítkem, včetně lČ, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou,
Či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Doporučením zadavatele je nabídku svázat
či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy Včetně příloh.

-

práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje
zadavatel si vyhrazuje
Zadavatel si vyhrazuje
Zadavatel si vyhrazuje

právo
právo
právo
právo

zrušit výběrové řízení
změnit toto zadání, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání
na odmítnutí všech předložených nabídek
na úpravu smlouvy o dílo uchazeče

zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a
podáním nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo po výběru nejvhodnějšího uchazeče a po dohodě se zhotovitelem
upravit rozsah zal<ázky ve vazbě na finančnímožnosti zadavatele.

Účastníci berou na vědomí, že PAP PARDUBICE o.p.s. je, ve smyslu ustanovení § 2 odstavec 1
písmeno j} zákona č. 34o/2oL5 sb., o registru smluv, subjektem s povinností uveřejňovat
smlouvy do registru smluv dle citovaného zákona,
Předem děkujeme za předloženíVašínabídky.
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