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VÝzVa k podání nabídkv uchazeče č. 4/2014

JedIiěkův ústav a Mateřská ško|a a-zák|adniŠko|a a středni škola

se sio'eŤ V Pevrost| 4 ' Píara 2 ' Psc a28 41

tc. 70873160
Zastoupený Mgr Petren H-ubýrn - ředite|em

V ooziciVeřeiného zadavate]e Vyzyva v sou|adu se Zákonem o Veřejných zakázkách č 137/2006 sb.

J,iě."ř.]"?"iizŇ 'lň"e 
t póaání nabíaty a t< prokázání kva|ifikace u zakázky ma|ého rozsanu

s názvem

Nákup UV zařízeni pro techno|ogii vířivého bazénu na adrese zadavate|e. 
U Jed|ičkova ústavu 2, Praha 4

í. Vvmezení předmělu plnění veřeiné zakázkv

Předmětem zakázkyje nákup UV zařízení pro zlepšení kva]iiy Vody Ve VířivéÍn bazénu d|e těchto

orovozních parametrů bazénové tech.o|og|e:

Dúvod insta|ace uViednotky

typ vody
v případě s|ané vody:
koÍc'chIořidů

hodiny pÍovozu: otvííací hodiny bazénu

i:: :x*ee'.

Další poŽadavky na UV systém:

TvD zářiče

Geomeiíie reaktoru:

I,4aleriá|ové orovedení UV reaktolu:

Provoznillak:
Zkušebniilak:
MoniloÍino intenziiv UV záření]

l,,tonitorinq teplotv v reaktoru

stkánílrubic:

RequIace vÝkonU:

d€zinfekce a rcdukce vázq

MP (stiedotIaký)
tn|ine g€ometrie: UV zářice jsou kolmo na prútok

í0 bar
15 bar
ANO
ANO
ručně
automaticky|.|€nni/noóni provoz (100%/50%

výkonu)

sIadká/sIaná

až 50 m3

obiem bazénu/Vířivky vč' aklmu|ace

max. 0,3 (VYhl97/2014
PoŽadavek: váŽ. ch|or

mální hodnota:
min.94% v l cmmin.94% v 1cm

Transmis€ UV ářeni
min.600J/m2

PoŽadovaná dávka UV!4@!



@ 
.rcatiitriv ústav a ško\y

uóňazeče (originá| nebo oVěřená kopie)

ffiE

Záiemce o rea|izaci této Vérejné zakázky rná možnost se na místě po doh:dě"::'^'111Y.:'"'"' nu

3".]žilo"ž-"ji"." ru.cl',i-,?;eznámit s'aktuá|nírn stavem' Zadavate|em mLr bude poskyinuta

potieuna soueinnost pio př|pravu náVrhu zakázky'

2. Doba p|něn| zakázkv

Dodací lhůta UV zařízeni - nejpozději 12 týdnů od podpisu kLlpní srnIouvy.

3. Nabídková cena

Nabid\ovou cenu uvedte fornou po|oŽkového ÍozpoČtLl VČetně soupislr' co sranovena cena zahrnL|e

;il;;;il"'ň;;;;.'; se'isu pii na,'eonJvy-ňlnl UV zaiiČe a da|siho piislušenstv: pro poskytnutí

3Til|'uou 
""nu 

uu"o." oez DPH a VČetně DPH'

4. P|atební podminkv

P|atebnj podmínky se řídí zásadami p|o poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpoclu'

zadavatel neposkytuje zá|ohy'
F"itu.u"" p,ólenň"'po dodání předmětu zakázky zadavate||' 

- , ' '
šii)i""šij"ň""v"n a"t|adů odšouh|asených zadavate|em je 14 dnÍ'

5' KvaIifikačni předpokIadv

: íil:"j"JtŤ;JlŤ.i"J:Ji.1i'ffii"J::Hiffů5)o pravnirorme a statutárních orgánech

6. způsob zpíacování nabídkv

Ucha7eč ]e pov|ner pÍed|o7iI sVoJ nab o\u na p'něni Veíelre za\ázky píseŤ'rě'

Ň"o;Ju .j'i oo.".ou"t |derI|Í'kačn| úoa'e o ucnězeci'
. Jméno a přÍlmenÍ uchazeČe
. PráVníforrnauchazeee
. IdéntiflkačničísIo a daňoVé identifikační čísIo uchazeče

. ňénoapi|lmenr statutáÍnIho zástupce uchazeče nebojeho č|enŮ' případnějiné fyzické

osobv opiávnere Jeolat jŤe1eŤ Č| za L.chézeče

. Čís|o telefonu a ev. faxu uchazeče

. BánkovnÍ spojení a čís|o účtu uchazeče

součástí nabídkyje náVrh kupnísm|ouvy a servisní smlouvy pro poskytn utí zá ru ky,Včďně eV.

řJjřňřiii ňrirJn]ŇŽ".ny smiuv musi oýipodepsánv osobot] opráVněnou jednatjménem uchazeÓé'

Pokud nabídkU Či sm|ouuu poo"p'"uj. o"ou" i'oc,něná' musibý't součástí nabídky oÍiginá| nebo

oveáaiopie totloto zmocnéni, P|ná moc mLlsí být podepsána osobou opráVněnoll ]ecjnat za

ucň"'ei" 
'pt].ooe. 

uueoenýrr .a Výp'su z obchod|.:|-o Íeistřl|..

7. zák|adnim hodnotícím kíitériem

Je ekonomická výhodnost nabídky

8. KÍitéíia hodnocéni

cena (vČetně DPH) - Vaha 70%
Záíučni doba (V měs cIch)- Vaha 30%



@.rcaliemv 
ústavaškoly

PostuD hodnocení

1. Cena

}:::..!*iT."J.Ťi:,"'"Jíl3illix'iJÍ 
j,i5"*'"*"'*""

í"o''ffjill,é"jnxo""":::''::?^1'".]:,"í:::':lch / nejn|zsI nab'ze..á dé|ía
PoČet bodů = 1oo' posuzovana oelKa V

NabÍdka bude ohodnocena počtem bodÚ' ktený odpovidá VáŽenému průměru bodových ohodnocení

jednot|ivých kritéíii,

9. záýéí

zadavate|siVyhrazujepráVozíušitVýzVukpodáninabídkybezuvedenídůVodu'

{o. Místo a |hůta přo podání nabidek

Místem podán' nabioek j9 
'sid]9 1Ťa]/:"9|: 

zakazky.V Pevnosti 4, Praha 2 - sekÍetanát led'te|e JÚŠ

.^x[ill::"*Ťjru 3l;ll3"lí'!:J1-T"ii'nar - NngioxovÉ ŘÍzENÍ NA NÁKUP uV

zAŘizÉNÍ.

V PGze 13 11 2014


