EKOLTES HRANICE, a.s.
Zborovská 606, 753 01 HRANICE

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Ing. Ota Čermák, ředitel společnosti
777 465 900
cermak@ekoltes.cz
2.7.2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI:
STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTELNY K24,
Struhlovsko 1424, Hranice

Předmět zakázky je blíže vymezen následovně:
EKOLTES Hranice, a.s. plánuje v srpnu 2018 investici pro zvýšení účinnosti stávající
kotelny K24 na sídlišti Struhlovsko 1424 v Hranicích. Tato investice zahrnuje výměnu dvou
instalovaných kotlů, technologické části rozvodů tepla, přípravu TUV, výměnu
elektroinstalace, instalaci moderního způsobu měření a regulace, včetně přechodu na
bezobslužný provoz zajištěný dálkově z centrálního dispečinku.
-

Splnění všech obvyklých podmínek, které jsou určeny v projektové dokumentaci a
v podkladové části projektové dokumentace a splnění všech legislativních podmínek
daných pro předmět poptávky.

Doba, místo plnění, prohlídka místa a převzetí projektové dokumentace:
zadavatel předpokládá zahájení prací nejpozději 1.8.2018 a ukončení nejpozději
do 31.8.2018.
místem plnění je: plynová kotelna K24 na sídlišti Struhlovsko 1424 v Hranicích
prohlídka místa plnění proběhne dne 9.7.2018 v 10:00 hodin – pan Sýkora, tel. č.
777 465 909. Převzetí projektové dokumentace v tištěné podobě bude následně možné
v sídle společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

-

Požadavky na prokázání kvalifikace:
1) zadavatel požaduje v nabídce doložit kopie dokladu o oprávnění podnikat (výpis
z živnostenského nebo obchodního rejstříku), dle výše uvedeného předmětu zakázky
2) 3 prokazatelné reference a odborná způsobilost se zaměřením na práce obdobného
charakteru
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Způsob hodnocení nabídky:
1) výše celkové nabídkové ceny
80%
2) celková výhodnost předložené nabídky pro zadavatele (vypracování harmonogramu postupu
prací, doba plnění zakázky)
10%
3) záruka za jakost materiálu a celého díla vyjádřená v měsících a záruční podmínky 10%
Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:
a) kotle dle projektové dokumentace a nabídky požadujeme od fy. HOVAL (kontakt p. Diblík,
tel. 602 685 408, mail: zdenek.diblik@hoval.com)
b) materiál na sopouch a na vyvložkování dvou komínů požadujeme od fy. HOVAL (kontakt p.
Diblík, tel. 602 685 408, mail: zdenek.diblik@hoval.com)
c) MaR požadujeme od fy. Johnson Controls International, pobočka Zlín (kontakt p. Kratina,
tel. 725 709 876, mail: jan.kratina@jci.com) a to z důvodu zajištění plné kompatibility
s nadřazeným řídicím systémem, který tato pobočka buduje a servisuje
d) předpokládaná cena činí 1.400.000,- Kč bez DPH
e) nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu, který musí být součástí
nabídky
f) jednotkové ceny budou uvedeny bez DPH, celková cena bez DPH, samostatně DPH a cena
celkem
g) stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou
h) objednatel přikládá PD na CD (vč. Výzvy k podání na akci, Smlouvy o dílo a slepého
rozpočtu), v případě potřeby v papírové podobě je PD k vyzvednutí na adrese objednatele
Platební podmínky:
-

provedené práce budou uhrazeny jednorázově po ukončení a předání celého díla a budou
doloženy certifikáty o jakosti a shodě pro použité materiály a výrobky
v případě výskytu vad či nedodělků budou práce uhrazeny až po jejich odstranění

Lhůta pro podání nabídky:
-

lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dne 20.7.2018 ve 13:00
hodin

Název a místo zadavatele:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice, zastoupen Ing. Otou Čermákem –
ředitelem společnosti
Ve věcech technických je oprávněn za zadavatele jednat:
-

-

- Roman Šenk
- Jan Honig

- technik kotelen
- hlavní inženýr projektu
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Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje:
-

termín realizace nelze měnit (prodlužovat) a bude kladen důraz na dodržování
harmonogramů prací
nabídka musí být podána v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítky
označené výrazným písmem:

„Stavebně montážní práce – plynové kotelny K24, Struhlovsko 1424 v Hranicích“
adresována zadavateli na sekretariát ředitele EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01
Hranice.
S nabídkou musí být vrácena zadavatelem zapůjčená kompletní projektová dokumentace, která je
součástí výzvy. Při nevrácení projektové dokumentace nebude příslušná nabídka hodnocena.
Veškeré náklady spojené s pořízením a zpracováním nabídek jsou k tíži uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo výsledek výběrového řízení kdykoliv zrušit, odvolat, nebo změnit
podmínky a vyhrazuje si i právo odmítnout veškeré předložené nabídky.
Zadávací postup vede k zadání veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána v souladu s § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZVZ).
Jestliže jsou kdekoliv používány odkazy na ZZVZ jsou chápány pouze jako analogické.
S pozdravem

………………..
Ing. Ota Čermák
ředitel společnosti
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název:

Výběrové řízení
Komunální vozidlo do 3,5t
Zadavatel
EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
581 674 400
61974919
CZ61974919

Název:
Sídlo:
Tel.
IČ:
DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba
Tel./fax

Ing. Ota Čermák
Radim Šenk
777 465 909
Dodavatel

Název:
Sídlo:
Tel./fax
Email:
IČ:
DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele
Kontaktní osoba
Tel./fax
Email:
Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH
Samostatně DPH
Cena celkem včetně DPH
Oprávněná osoba za dodavatele jednat
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis oprávněné osoby:
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