
O Jed,'čkůV ústav a školy

VÝzva k podání nabídkv uchazeče č.'|/2015

Jed|ičkúv ústav a Mateřská škola a zák|adniško|a a středniškola
se síd|em V Pevnosti4. Praha 2. Psc ,128 41

lC:70873160
Zastoupený Mgr. Petrem Hrubým - ředite|em

V pozici Veřejného zadavate|e VyzýVá V sou|adu se zákonem č 13712006 sb o Veřejných zakázkách
Veznění pozdějŠích předpisů (dá|e.ZVZ ) zájemce k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u

Véřeiné zakázkv ma|ého rozsahu s názvem

Rekonstrukce technoIogického zařízení rehabiIitačního bazénu na adrese
zadavatele

Na Topo|ce í. Praha 4

Výběrové řizenÍ nenízadáVacím řizením V Íežimu ZVZ

'1. Wmezeni oředmětu p|něniveřeiné zakázkv

Předmětem zakázky je rekonstrukce techno|oglckého zařizeni pro úpravu Vody V bazénu AxoNA _

VÝměna zastara|é plně automatizované technoLogie za novou' s manuá|ně ov|ádanými pNky
Vypouštěnía dopouštěníVody' VČetně UV zařÍzenÍ na dezinfekciVody a odbouráVáníVázáného
chlóru' filtÍu Včetně náp|ně a desky MaR - měřícÍa d áVkovací sta n ice (Vo|ný/Vázaný ch|ór' pH' tep|ota

Vody). součásií rekonstrukce je i přidání nové nádrŽe na VypouŠtěnou Vodu a dernontáž a |]kvidáce

stáVaiícítechno ogre'

Zá]emce o rea|izacitéto Veřejné zakázky má moŽnost se na mistě po dohodě se zadavate|em na

emailové adrese l!s@ILis cz seznámit s aktuá|nirn stavem Zadavate|em mu bude poskytnuta
potřebná součinnost a inforrnace pro přípravu náýÍhrr zakázky'

2. 99E-p!.!ě4"-ďéz!y

Předpok|ádaný termín p něni zakázky je obdobi 26' 10 1 11 2015'
M]onťáž t]V zaiízeni mŮŽe být Íea|izována Vzh|edem k de|Šim dodacím Ihůtáín dodatečně, nejpozděj

VŠa^ oo konce -okL 20,5

3. NabídkoÝá cena

NabÍdkovou cenu uved,te formou po]ožkového rozpočtu včetně soupisu' co stanovená cena zahrnu]e'

ce|kovou cenu Uvedte bez DPH a Včetně DPH.

4' P|atební podminkv

zadaVate] neposkytLlje zá|ohy
Fakturace proběhne po dodání předmětu zakázky a předánÍzadavaie|i bez zjevných Vad a nedodě kú

so|atnost daňových dok|adů odsouh|asených zadavate|em je 14 dní'

5' KvaIifikačnípředpokIadv

. Čestné proh|ášení k prokázánl zák]adních kva|fikačnÍch předpok|adů d|e s 53 odst, ,1 pism' a)

aŽ k) ZVZ'podepsané osobou opráVněnou jednatjménem či za uchazeČe
. Živnostenský |ist (prostá kop e)
. Výpis z obchodnlho rejstřiku nebojiný dok|ad o práVnífoÍmě a statutárních orgánech

uchazeče (prostá kopie) 
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6. zpúsob zpťacování nabidkv

Uchazečjé povinen před]oŽit svoji nabídku na p|něni Veřejné zakázky písemně'

Nábídka lnusi obsahovat identifikační údaje o uchazeči:
. Jméno a příjmení uchazeČe
. PÍáVni forma uchazeČe
. |denilfikační čislo a daňové dentiíikační Čís|o uchazeČe
. J;éno a příjmení statltárního zástupce uchazeče nebo jeho č|enů' připadně jiné fyzické

osoby opráVněné jednatjménem či 7a LchazeČe
. Číslo te|efonu a eV' Íaxu uchazeče
. Bankovní spojení a čís|o účtu t]chazeČé

souóástí nabídky je návrh sm|oLlvy o dí|o a servisni sm|oUVy pro poskytn utí záru ky Včelně eV

neá:tnl'cr oi ton. Ňau.'v srnILv Ťusi byt oodeosary osoboL op-áv.enou lednal jménen JchazeČe'
potujnuú'or.'u . srr|ouvu pode pisuJe 

'osooa 
/moclé1á' Í'lJsi bÝt soJČást| .abidky orig'náL nebo

ověřená kopie tohoto zrnocněni PIná moc musi být podepsána osoboU opráVněnou ]ednát za

uchazeče zpŮsobem uvedeným na Výpisu z obchodního rejstříku.

7. zák|adní hodnotíci kíitérium

Ekonomlcká Výhodnost nabídky

8. KritéÍia hodnoceni

cena (Vóetně DPH) - Váha 70%
Záručni doba (V rněsících) 'Váha 30%

Postup hodnoceni

1. Cena
Nabídka bude ohodnocena body pod|e Vzorce:

Počet bodů = 1oox nejniŽší nabizená cena / posuzovaná cena

2. záfuční doba
Nabídka bude ohodnocena body podJe Vzorce]
Počet bodů = 1oox posuzovaná dé|ka V Íněsicich / nejniŽší nabízená dé|ka

Nabídka bude ohodnocena počtem bodů' kteÍý odpovídá VáŽenému pÍůměru bodových ohodnocení

jedro!|Nych k'itéÍii

9. závě|

,"ouu".*n,u,u 
" 

o'dvo z.JŠ|t výzvu k podari rabid(y bel LVederI důVodu

ž"o"u"'"t s uy.'",,u1" o|áVo V p jbe1u 
'hůty pío poda1í nab.dek zŤén L Loiesn|| 1ebo dop|n't

podmínky VýzVy.
Zadavaté] si Vy.hÍazu]e jednat o sm|ouvě a upřesněni ]e]iho konečného znění'
Zadavarc| s' Vyría7uje píavo zÍnén|t te.min p'něni veřej1é lakázky
Žáá"""iái ši 

"ýr'.u'uj" 
i'ráVo ověřit si infoÍmace uvedené uchazeó| V nabídkách a pnpadně požádat o

ieiich upřesněnÍ',Uct"'éč 
n".." p.áuo na úhÍadL na(|adů spojených s ÚčastíVe VeÍejné za|<ázce 

.
Úchazeč nemá nárok na náhradu Škody VČet;é u.lého z|sku ]est||ze zadavěteI vyuŽije svá Výše

uvedená práVa'
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ío. Misto a |húta pro podání nab|dek

lVIistem podáni nab{dekje sidlo zadavateE zakázky V Pevnosti 4, PÍaha 2 - sekÍetariá| ředite|e JÚŠ'

Lhůta pň podán| nabidek je 24. 9. 20í5 do íí.00 hod..
Ňaili{viliuete v zarepe;é obá|ce označené ,,NEoTVÍRAT - NAB|DKoVE R|ZEN| NA

REKoŇsTRUKcI BAzÉNoVÉ TEcHNoLoGlE"

!r) ( hL \ r \l \\

\ \l\tl N.i\L ii,'r \ .1\sr \D\lSliOlA
\ aTll t D\t stil)1.{

1.! j] ji.r|].j ] \'P.ýios! 9

iao 'r)rrrrii'o Dla ( 2t0873i60
jď ' rl\]]ól ]]5 ]ó|

V Praze 15. 9. 2015
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