CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
TLOSKOV 1
257 56 NEVEKLOV
IČO 00640841
ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
1) Název zakázky
CSS Tloskov – zařízení pro úpravu bazénové vody
2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vody, intenzita recirkulace a množství
dopouštěné vody musí odpovídat požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. O stanovení
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
Pro udržení předepsané kvality bazénové vody je technologický soubor úpravny
vybaven automatickým dávkovacím zařízením, které ze zásobníků do
cirkulačního potrubí dodává dezinfekční prostředek a stabilizátor pH, do sacího
potrubí před filtry vločkovací koncentrát, aby docházelo k průběžné koagulaci
znečišťujících látek.
Současné zařízení na úpravu bazénové vody DSC2000 od firmy Dinotec GmbH
pracuje nepřetržitě od uvedení bazénu do provozu, tzn. přibližně 15 let. Proto je
nezbytná jeho včasná výměna tak, aby byla zajištěna kompatibilita s další
technologií .
Dodávka musí obsahovat tyto komponenty:
1) Měřící a dávkovací přístroj v konfiguraci pro měření volného chlóru,
hodnoty pH, redoxu a teploty.
2) Měřící elektrody Cl, pH, Rx včetně měřících kabelů a ostatního
příslušenství, čidlo teploty.

3) 3 ks dávkovacích čerpadel pro pH, Cl a vločkovač, s možností
frekvenčního řízení, s výkonem do 6 l/hod
4) Dávkovací vedení, vstřikovací ventilky, kohouty na měřící vodu, jemný
předfiltr a ostatní příslušenství
5) Montáž celého zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
6) Zajištění záručního a pozáručního servisu
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad doby plnění veřejné zakázky září – prosinec 2014
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 20. 12. 2014
Místo plnění – CSS Tloskov, obj. 05-strojovna technologie rehabilitačního
bazénu
4) Způsob hodnocení nabídek
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude
nejnižší nabídková cena.
5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů
(např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v této výzvě.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně
DPH.
2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých
ucelených částech dodávky.

3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti
vyplývající z výzvy.
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Zhotovitel bude
zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených
soupisů provedených prací a dodávek (Předávací protokol). Splatnost faktur
bude 14 dní.
6) Místo a termín pro podání nabídky
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Centrum
sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27. 8. 2014
Součástí nabídky bude -oprávnění k předmětu podnikání, který je v souladu se zaměřením akce
7) Informace o výsledku nabídky
Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo.
8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a nahlédnutí do technické dokumentace
je možné kdykoliv po telefonické domluvě s p. Maškovou, tel. 317740117,
mob. 736630854.

9) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě
na veřejnou zakázku
V Tloskově dne 8. 8. 2014

Mgr. Matěj Lipský
ředitel

