Hodonín dne 28.8.2012
Věc : Výzva k podání nabídky na dodávku whirpoolu na slanou vodu s přelivným žlábkem pro veřejný provoz v lázních,
odpovídající vyhlášce č. 238/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Lázně Hodonín
zastoupené ředitelem Ing. Milanem Sýkorou
Měšťanská 140, 695 04 Hodonín, IČO: 47894733, DIČ: CZ 699001303

Zadavatel:

Žádáme Vás o předložení nabídky na dodávku whirpoolu na slanou vodu s přelivným žlábkem pro veřejný provoz pro Lázně
Lednice, lázeňský dům Perla
Požadavky na zakázku:
-

Rozsah nabídky:









-

-

dodávka whirpoolu na slanou vodu s přelivným žlábkem pro veřejný provoz, odpovídající
vyhlášce č. 238/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Dodávka a montáž WP pro veřejnost, tedy s přelivovým žlábkem, kompletně vybavený, včetně
úpravy vody a ohřevu.
Ohřev vody formou výměníku s parametry 60/40° C. K ohřevu bude teplo odebíráno z centrálního
zdroje.
Velikost WP: pro 4 osoby, minimální rozměr 2x2m, hloubka 0,8 m, maximální rozměr 2,3x2,3 m,
max. hloubka 0.8 m, max. celkové zatížení do 450 kg na m2, minimálně 30 masážních trysek, vodní
efekty, světelné atrakce.
Materiál skeletu vířivky – celobarevný akrylát odolný vůči poškrábání a vlivu slané vody.
Všechny technologické části, které přijdou do styku se slanou vodou, odolné vůči vlivu slané vody.
Osazení do stavebního otvoru, umístění technologie do technického zázemí.
Použití technologie na využití slané vody se samoregulačními ovládacími prvky.
Automatický systém měření a regulace (korekce) volného chlóru a pH.
Automatický systém kontroly kvality vody a dávkování prostředků pro úpravu vody.
Filtrace pomocí pískových filtrů.
Další požadavky: maximální tepelná izolace, energetická úspornost.
Součástí dodávky je řešení přístupu imobilních pacientů – schůdky, zábradlí.
Součástí plnění zakázky dodavatelem je i vyhotovení technické dokumentace skutečného stavu
provedení, tlaková zkouška, elektrická revize.
Prohlídka a seznámení se s místem realizace – s dispozicí prostoru a stavebně-projektovou
dokumentací, je stanovena na 5.9.2012 v 9.00 hodin.
Cenu členit: druh zařízení, cena, DPH
Cena bude obsahovat i dopravu a montáž
Nabídka musí být zpracována v rozsahu celého zadání, tedy včetně instalace, montáže a dopravy
V nabídce může být uvedeno ekvivalentní řešení, pokud budou splněny technické parametry a
funkční využití zařízení
Zařízení musí splňovat požadavky na veřejný, resp. zdravotnický provoz
Zájemce musí doložit kvalifikační předpoklady
Realizace prosinec 2012- leden 2013

zájemce uvede cenu za jednotku s DPH i bez DPH
termín odevzdání nabídky je 18.9.2012 do 9,00 hodin
nabídková cena je cenou konečnou, překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace dojde
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění
v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče
nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ve smlouvě musí být
zahrnuta povinnost dodavatele poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací zařízení, které si případně
vyžádají kontrolní orgány

Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit:
výpis z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem
podnikání nezbytným k splnění předmětu zakázky
Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle kritérií:
1. kritérium - celková nabídková cena včetně DPH
2. kritérium – splnění technických a funkčních požadavků
na přístroje a zařízení, stanovených zadavatelem
3. kritérium – provádění servisních úkonů a záruční doba

0,7
0,2
0,1

Hodnocení bude provedeno podle následujícího způsobu:
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě
hodnocené nabídky.
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota, se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě
nejvýhodnější nabídky.
Dílčí kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové
hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené výzvou.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazeče dodatečné informace.
Zadavatel je oprávněn nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Konečný rozsah zakázky bude řešen ve smlouvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat zakázku, změnit nebo doplnit její podmínky, změnit její rozsah a současně si vyhrazuje
právo odmítnout veškeré předložené nabídky.
Důvodem zrušení zadávacího řízení může být:
- jestliže cenová nabídka všech uchazečů nebo jejich jiné podmínky plnění nebudou pro zadavatele akceptovatelné.
Splněním podmínek výzvy nevzniká zájemci nárok na přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy.
Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Text této výzvy je dostupný v elektronické formě na www.lednicelazne.cz
Nabídku předložte (doporučenou poštou) v písemné podobě, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky do
uvedeného termínu na adresu Lázně Hodonín, provozovna Lednice, lázeňský dům Perla, ředitelka paní Alena Ďurišová,
Břeclavská 700, 691 44 Lednice nebo osobně asistence ředitele paní Dagmar Formanové, dveře č. 226, a to v pracovní dny od
8,00 do 14,30h, tel. 519304816. Na obálku uveďte adresu, na niž je možné nabídku uchazeče případně vrátit. Nabídka nemusí
být předložena v jiném než v českém jazyce.
Informace podá ředitelka Lázní Lednice Alena Ďurišová, tel. 519304812, nebo vedoucí provozního úseku Ing. Milan
Nejezchleba, tel. 519304814.

Ing. Milan Sýkora
ředitel Lázní Hodonín

Hodonín dne 28.8.2012
Věc : Výzva k podání nabídky na přestavbu rehabilitačního bazénu lázní s užitkovou vodou z vodovodu na technologii
slané vody
Lázně Hodonín
zastoupené ředitelem Ing. Milanem Sýkorou
Měšťanská 140, 695 04 Hodonín, IČO: 47894733, DIČ: CZ 699001303

Zadavatel:

Žádáme Vás o předložení nabídky na dodávku technologie slané vody a na přestavbu rehabilitačního bazénu s užitkovou
vodou z vodovodu na technologii slané vody pro Lázně Lednice, lázeňský dům Perla
Požadavky na zakázku:
-

Rozsah nabídky:
dodávka technologie na slanou vodu do rehabilitačního bazénu lázní a její instalace do
stávajících bazénových rozvodů.
Rozměr bazénu 12,5x6,5x1,2m, teplota vody v bazénu 30-31°C, bazén je využíván denně, kapacita
bazénu je 20 osob/hodinu, předpokládaná denní návštěvnost 160 osob)
veřejných a rehabilitačních /16284.
Předmět zakázky - dodávka a montáž technologie na slanou vodu. Zařízení musí být schváleno
Ministerstvem zdravotnictví ČR pro provoz ve veřejných a rehabilitačních bazénech.
Řešení propojení s technologií úpravny vody plastovými trubkami z materiálů odolných vůči
účinkům slané vody.
Automatický systém měření a regulace (korekce) volného chlóru a pH.
Automatický systém kontroly kvality vody a dávkování prostředků pro úpravu vody.
Součástí zakázky je nákup první dávky soli.
Součástí plnění zakázky dodavatelem bude zpravování technologického projektu a provozního řádu
zařízení.
Prohlídka a seznámení se s místem realizace – s dispozicí prostoru a stavebně-technickou
dokumentací, je stanovena na 5.9.2012 v 11.00 hodin.








-

-

Cenu členit: druh zařízení, cena, DPH
Cena bude obsahovat i dopravu a montáž (vyčíslit samostatně)
Nabídka musí být zpracována v rozsahu celého zadání
V nabídce může být uvedeno ekvivalentní řešení, pokud budou splněny technické parametry a
funkční využití zařízení
Zařízení musí splňovat požadavky na veřejný, resp. zdravotnický provoz
Zájemce musí doložit kvalifikační předpoklady
Realizace prosinec 2012- leden 2013

zájemce uvede ceny za jednotku s DPH i bez DPH
termín odevzdání nabídky je 18.9.2012 do 9,00 hodin
nabídková cena je cenou konečnou, překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace dojde
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění
v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče
nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ve smlouvě musí být
zahrnuta povinnost dodavatele poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací zařízení, které si případně
vyžádají kontrolní orgány

Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit:

výpis z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem
podnikání nezbytným k splnění předmětu zakázky
Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle kritérií:
4. kritérium - celková nabídková cena včetně DPH
5. kritérium – splnění technických a funkčních požadavků
na přístroje a zařízení, stanovených zadavatelem
6. kritérium – provádění servisních úkonů a záruční doba

0,7
0,2
0,1

Hodnocení bude provedeno podle následujícího způsobu:
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě
hodnocené nabídky.
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota, se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě
nejvýhodnější nabídky.
Dílčí kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové
hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené výzvou.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazeče dodatečné informace.
Zadavatel je oprávněn nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Konečný rozsah zakázky bude řešen ve smlouvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat zakázku, změnit nebo doplnit její podmínky, změnit její rozsah a současně si vyhrazuje
právo odmítnout veškeré předložené nabídky.
Důvodem zrušení zadávacího řízení může být:
- jestliže cenová nabídka všech uchazečů nebo jejich jiné podmínky plnění nebudou pro zadavatele akceptovatelné.
Splněním podmínek výzvy nevzniká zájemci nárok na přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy.
Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Text této výzvy je dostupný v elektronické formě na www.lednicelazne.cz
Nabídku předložte (doporučenou poštou) v písemné podobě, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky do
uvedeného termínu na adresu Lázně Hodonín, provozovna Lednice, lázeňský dům Perla, ředitelka paní Alena Ďurišová,
Břeclavská 700, 691 44 Lednice nebo osobně asistence ředitele paní Dagmar Formanové, dveře č. 226, a to v pracovní dny od
8,00 do 14,30h, tel. 519304816. Na obálku uveďte adresu, na niž je možné nabídku uchazeče vrátit. Nabídka nemusí být
předložena v jiném než v českém jazyce.
Informace podá ředitelka Lázní Lednice Alena Ďurišová, tel. 519304812, nebo vedoucí provozního úseku Ing. Milan
Nejezchleba, tel. 519304814.

Ing. Milan Sýkora
ředitel Lázní Hodonín

