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Výzva k podání nabídky
ve smyslu zák.ě,'13712006 Sb., o veřejných zakázkách a

Směrnice o zadávání veřejných zakázekv podmínkách města
na zhotovitele stavby

Výměna vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu v bytech města
Bohumín. "
,,

na orovedení předmětu plněnĺ
Předmětem nabĺdky je provedenĺ výměny 816 ks vodoměrů na studenou a teplou
uŽitkovou vodu v býech města Bohumín. _ viz' Soupis domů města Bohumín, kde

ĺ. Předmět nabídkv a poŽadav

bude provedena rnýměna vodoměrů.

Nové vodoměry, které budou vyměněny za původní,budou splňovat následující
poŽadavky:

-_
-_

antimagnetický
Vysoce přesný (Rmax=100)
ktený nepotřebuje na vstupu i výstupu uklidňujícídélku
musí splňovat poŽadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky
č,.40912005 sb.
musí být schválený podle nejnovější evropské normy 2004l22lES-MlD
vodoměr musí být vyroben V roce 2019
vodoměry musĺ být opatřeny plombou
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V rámci ukončenípředmětu plnění budou zadavateli předány montáŽní listy nově
namontovaných vodoměrů.

Výměna vodoměrů probíhat vdomech na základě minimálně 10-denního pĺsemného
upozornění, které zajistí dodavatel, kde bude rovněŽ kontakt, kteý můŽe nájemce
vyuŽít pro případnou změnu termínu výměny vodoměrů.

2. Zadávací podkladv:
Podkladem pro realizaci azpracování ceny díla jsou následující podklady:

_

Soupis domů města Bohumín, kde bude provedena výměna vodoměru.

ostatní informace získáte u zástupce majetkového odboru MěÚ Bohumín -

!ng.

Stanislava Svrčiny, tel: 731 130 616, 59 609 2259.
lnformace o uchazečích, kteým byly zadávací podklady zapůjčenySe neposkytují.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se zadávacími
podklady upozornit na její případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před
podáním nabĺdky přĺpadnénejasnosti.

3. Lhůta plnění

předpokládaný termín zahájení díla
termín ukončenídĺla

říjen 2019
20.12.2019

4. Platební podmínkv.

Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručeníobjednateli.

Zálohy na provedení prací se neposkytují. Zhotovitel můŽe vystavit fakturu až. po
úplnémdokončenídĺla, nejdříve však v roce 2020.

5. obsah a forma nabídkv

PředloŽená nabídka musĺ obsahovat:

- vyplněný krycĺ list

- název a přesnou adresu uchazeče, lco, olČ a bankovní spojení
- jméno zodpovědné pracovníka pro přĺpadnédalšíjednánívčetně uvedenĺ telefonního,
faxového a mailového spojenĺ
- celkovou nabídkovou cenu beza včetně DPH a za výměnu jednoho ks vodoměru. dle
krycĺho listu
- lhůta vlastní realizace dĺla - do termínu 20-12'2019
- záručni dobu, která je pevně stanovena na 60 měsíců
- návrh smlouvy o dílo jednostranně podepsaný uchazečem
- splnění kvalifikačnĺchpředpokladů v podobě fotokopie Živnostenského listu, výpisu
z obchodního rejstříku'

Uchazeč, ktený se v letošnímroce již zúčastnilvýběrového řízenía prokázáni
kvalifikačních předpokladů iiź provedl, nemusí znovu tyto doklady městu
Bohumín předkládat, musí však uvést ke které výzvě (vě. data podání) jiŽ
prokázání kva

l

ifi kaěn ĺc h před

poklad ů do loži l.
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ne zuÍecování cen

6. PoŽa

nabídkv

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvnĺ a konečná a to bez DPH a
včetně DPH v členěnídle krycího listu, kteý je součásti výzvy.
Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškerépředpokládané náklady na komplexní
realizaci díla včetně dokladů k přejímacímu řízení.
Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
7. Místo a lhůta pro podání nabídkv

ľ.lauĺoryse podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele' Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele' Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu a vloŽi doklady poŽadované

zadavatelem. SoutěŽní lhůta počínáběŽet dnem zveřejnění veřejné zakázky; V
elektronickém systému E-ZAK a končídnem pro odevzdání nabídek tj. í8.9.20í9 v
8,00 hod.

otevíránĺelektronických obálek s nabídkami prostřednictvĺm elektronického systému EZAK proběhne bezodkladně po ukoncenĺ lhůty pro podánĺ nabídek.

8. Hod ocení
Ve výběrovém řízeníbudou jednotlivé nabĺdky hodnoceny p odle jediného kritéria a tĺm

je nabídková cena.
Způsob uýběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předloŽené nabídky je výhradně
záleŽitostí zadavatele.
Vybraní uchazeči, jejichŽ nabídky se umĺstína prvém aŽ třetím místě, budou suými
nabídkamivázáni do doby uzavřenísmlouvy o dĺlo.
Ukončením výběrového řízenĺ a oznámením výsledků soutěŽe nevznikne automaticky
smluvnĺ vztalr. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma
ceny a termĺnu splněnídodávky, které budou závazné podle nabídky.

ĺnkv
9. Jiné
Zadavalelje oprávněn soutěŽ kdykoliv zrušit, nebo n evybrat Žádného uchazeče.
odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před
zahájením nebo ukončenímvýběrového řízenĺ.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízenĺveřejnou zakázku změnit,
upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového ŕizeni a to písemně a všem účastníkům
výběrového řízení shodně. Dále si vyhrazuje právo uzavŕítsmlouvu o dílo pouze na
část předmětu plnění'
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloŽené nabídky.
l nehradĺ
Náklady spoje né nabíd
lng. Petr
starosta

Přĺloha:

-

-

Krycí list nabídky
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