Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Monitoring rozhraní voda – kal na ČOV Krnov“

Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 610 641, E-mail: kvak@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADAVATELI
Adresa:

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov
IČ:
00296139
DIČ CZ00296139

Zastoupena:
Kontaktní osoba:

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová - starostka
Ing. Klára Hazuchová

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Druh zakázky:
Název zakázky:
Předmět zakázky:

Požadavky na dodavatele:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Monitoring rozhraní voda – kal na ČOV Krnov
Dodávka a zprovoznění 3 ks měřících zařízení na měření rozhraní voda – kal na ČOV
v Krnově.
Dodávka a zprovoznění 1 ks měřícího přístroje zákalu na potrubí z usazovací nádrže
na ČOV Krnov
Dodávka přístroje, zapojení, zprovoznění a zaškolení personálu
Zajištění a zprovoznění vizualizace
Zajištění kontrol a servisů
Dodávka návodů k obsluze v českém jazyce

SPECIFIKACE
Veškeré zařízení, které přijde do styku s odpadní vodou bude odolné vůči vlivům působícím na toto zařízení.
Zejména měřící sondy budou odolné proti chemickým vlivům, které způsobuje měřené médium.
Osazení 3 ks dosazovacích nádrží měřícími sondami:
Nádrže jsou kruhového tvaru, strojně stírané, cca 6m hluboké
Stručný popis:
Způsob měření:
Sonda:
Převodník:

Měřící sondy budou monitorovat ve třech dosazovacích nádržích rozhraní voda-kal
včetně grafického zobrazení profilu kalového mraku v nádrži. Informaci o tomto
měření budou odesílat radiovým signálem na PC obsluhy
Ultrazvukem
3x
Ano

Osazení odtahu z usazovací nádrže optickou sondou pro sledování hustoty čerpaného kalu:
Stručný popis:
Optická sonda bude sloužit k monitorování a řízení čerpání kalu v závislosti na jeho
hustotě. Údaje o koncentraci tuhých látek (hustotě) budou zobrazeny na centrálním
velínu ČOV.
Způsob měření:
Optický
Umístění:
Instalována v potrubí odtahu kalu
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NABÍDKOVÁ CENA
Součástí nabídkové ceny bude:
 Dodávka 3 kusů měření na dosazovacích nádržích
 Dodávka 1 kusu měření odtahu z usazovací nádrže
 Potřebný instalační a jiný materiál, popřípadě zařízení nutné pro osazení, zprovoznění a bezproblémovou funkci
zařízení. Dále bude cena obsahovat dopravu zboží, osazení a zprovoznění (včetně vizualizace) celého předmětu
plnění.

MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Místem plnění zakázky je ČOV Krnov

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Základní kvalifikační požadavky splňuje dodavatel:
 Který má oprávnění k podnikání, jehož předmětem je prodej a servis požadovaného zařízení
 Vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
 Který není v likvidaci,
 Uchazeč předloží nejméně 3 referenční zakázky stejného charakteru, realizovaných v posledních 5-ti letech
s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj a termínu realizace.
Splnění kvalifikačních požadavků se prokazuje předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání
a čestným prohlášením, které je součástí této výzvy jako příloha.

DATUM, MÍSTO, PODOBA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
Datum podání nabídky:
Místo podání nabídky:
Nabídka bude obsahovat:

Nabídky budou přijímány do 17. 7. 2017 a 10:00 hodin na adrese zadavatele
Adresa zadavatele
Krycí list – viz příloha
Požadované kvalifikační předpoklady
Prohlášení o datu plnění zakázky
Informace o nabízeném zboží – technické informace
Návrh smlouvy o dílo
Referenční zakázky

Forma nabídky:




nabídka bude podána v listinné podobě v uzavřené obálce.
obálka s nabídkou musí být označena označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče)
včetně jeho adresy.
obálka musí být opatřena zřetelným nápisem:
NEOTVÍRAT
Veřejná zakázka - nabídka
„Monitoring rozhraní voda – kal na ČOV Krnov“
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ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek, bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, v souladu
s následujícími dílčími hodnotícími kritérii s určením vah:



Celková nabídková cena bez DPH
Záruční doba v měsících

Kritérium:

80 %
20 %

Celková nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto kritéria uchazeč předloží nabídkovou cenu za celý předmět plnění. Hodnotí se celková nabídková
cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení: dle níže popsaných vzorců
Vzorec 1.:

Počet bodů =

( 100 / hodnota nabídky ) x hodnota nejnižší nabídky

Celkové body za dílčí kritérium použité pro hodnocení nabídky – vzorec 2.
Vzorec 2.:

Celkový počet bodů za kritérium = Počet bodů x 0,8

Pozn.: 0,8 = 80 % váha kritéria

Kritérium:

Záruční doba v měsících

Podkladem pro hodnocení bude nabízená záruční doba v měsících.
Způsob hodnocení: Nejlépe bude hodnocena nejvyšší nabízená záruční doba. Této nabídce bude udělena hodnota
100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria, ve
vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou.
Vzorec: Celkové body za dílčí kritérium = součet udělených bodů komisí x 0,2
Pozn.: 0,2 = 20 % váha kritéria
Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím systému E-ZAK

DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE





uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí
plnění
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou podstatných
náležitostí smlouvy
v případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí
takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče
zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci
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zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované
uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či
zkreslené údaje
zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové
ceny
zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče
počátek doby provedení (realizace) zakázky bude počítán od následujícího dne po uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem
zadavatel neposkytuje úhradu jakýchkoliv nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí v
zadávacím řízení
výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě
a upřesnit její konečné znění
zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv během výběrového řízení zakázku zrušit
při zrušení zakázky nevzniká uchazeči právo na jakoukoli úhradu spojenou s výběrovým řízením
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