Město Břeclav

"El

Sp.zn.: MUBR-S 79927/2014 OM
Vyřizuje:
Vítězslav Vala, tel.: 519 311 209 , e-mail: vitezslav.vala@breclav.eu
Norbert Osička,tel.: 519 311 287, e-mail: norbert.osicka@breclav.eu

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku 3, odst. 3, písm. b) Směrnice Rady města Břeclavi č. 5/2013, kterou se
upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jsem rozhodl o vypsání veřejné
zakázky malého rozsahu na služby:

„Dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění Břeclav"
spočívající v kompletní dodávce a montáži indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností
otopnými tělesy, instalovanými na každém otopném tělese, jejíž předpokládaná hodnota činí 195 000 Kč
bez DPH.

MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO
VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Město Břeclav
IČ: 00 283 061
Kontaktní adresa zadavatele: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Odpovědná osoba: Ing. Čestmír Blažek —vedoucí odboru majetkového
Telefon: 519 311 424
Email: cestmir.blazek(o)breclav.eu
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2. Předmět zakázky
Vypracování návrhu nasazení, naprogramování data uložení rozúčlovacího období na 15. 12. každého
roku, dodávka a montáž 390 ks elektronických dvoučidlových indikátorů pro rozdělování nákladů na
vytápění ITN QUNDIS Caloric 5 WALK-BY (ITN) na otopná tělesa v jednotlivých bytech a nebytových
prostorách (dále jen jednotkách).
Součástí zakázky je pořízení základního kmenového listu každé jednotky, který charakterizuje technicko
provozní údaje nezbytné pro rozúčtování tepla a je podkladem pro zpracování počítačové databáze,
umožňující zpracovat podklady pro rozúčtování; veškerý montážní materiál pro instalaci ITN na otopná
tělesa, vč. naprogramování data uložení období na 15. 12. každého roku; zavedení a zpracování prvotních
údajů o otopných tělesech a jednotkách (dále jen jednotek) - pořízení základní technické a provozní
databáze, vše dle platného právního řádu CR a norem.
Specifikace objektů a počtu indikátorů je uvedena v příloze č. 1.
Součástí zakázky je roční radiový odečet ITN k datu 15. 12. 2015.

3. Doba a místo plnění
Zahájení a ukončení díla: 1. 12. 2014 - 19. 12. 2014
Místo plnění: Břeclav, dle přílohy č. 1
4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Čestné prohlášení dle § 53 odst. I zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výpis z OR, pokud je
v něm zapsán, prokázání oprávnění k podnikání.
Reference o obdobných zakázkách v posledních 3 letech.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě.
5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude uvedena:
- cena bez DPH - samostatně vyčíslená DPH - cena včetně DPH.
6. Obsah nabídek
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Nabídky budou zpracovány s
jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení.
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele.
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami.
4. Předložení položkového rozpočtu v členění, dle specifikace uvedené v příloze č. 1.
5. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky.
6. Ostatní.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele a musí obsahovat
zejména smluvní strany, přesný předmět plnění, cenu bez DPH a s DPH, která zahrnuje veškeré náklady
vč. dopravy a je nejvyšší přípustnou. Dále musí obsahovat platební podmínky, závazné termíny a dobu
poskytnuté záruky.
Dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
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7. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 25. 11. 2014
v 9:00 hodin.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese zadavatele.
Obálka bude označena:
„Výběrové řízení - Dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění-Břeclav
- NEOTVÍRAT"
Při doručení nabídky poštou se za dobu a čas doručení nabídky považuje převzetí zásilky podatelnou
Městského úřadu Břeclav.
Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou otevřeny a posuzovány.
8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek.
9. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná Ing. Čestmírem Blažkem, vedoucím
odboru majetkového, dne 25. 11. 2014.
Hodnotící kritéria: nabídková cena

100%

10. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- nevracet podané nabídky.
Příloha č. 1:
Tabulka specifikace objektů a počtu indikátorů-ceník

V Břeclavi dne 13. 11.2014

^ecv^l
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

11. Příloha č. 1 tabulka specifikace objektů a počtu indikátorů- cenil
Místo plnění

Číslo

Počet kusů
223

1.

Dům s pečovatelskou
službou
Břeclav,
ul.
Seniorů č. 1, byty

2.

Národních hrdinů 20,
Břeclav, byty

27

3.

Náměstí T. G. Masaryka
č. 10, Břeclav, nebyty

93

4.

Lednická č. 21, Břeclav,
nebyty

13

5.

Třída 1. máje č. 39,
Břeclav, nebyty

24

6.

Slovácká č. p. 2587,
Břeclav, nebyty

10

Jednot, cena
bez DPH (v Kč)

Celkem
bez DPH (v Kč)

Cena celkem bez DPH
Samostatné DPH ....%
Celková cena vč. DPH

Poznámka: V cenách musí být započteny náklady na dopravu, včetně likvidace vzniklého odpadu a veškeré
další úkony, montážní materiál a tiskopisy, atd.
V Břeclavi dne 13. 11.2014

dřich Ryšavý
starosta
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