Výzva k podávání nabídek
1. Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž vzduchotechnické jednotky do objektu haly povrchových úprav a ČOV

2. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
Jedná se o sektorovou zakázku malého rozsahu na dodávky.
Předmět plnění:
Předmětem zakázky je dodávka vzduchotechnické jednotky do objektu haly povrchových úprav a
ČOV, která se nachází v areálu zadavatele, na adrese jeho sídla. Tato Investice má zajistit dostatečné
odvětrávání prostorů čističky odpadních vod při splnění limitů dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Součástí zakázky je částečná rekonstrukce střechy související s instalací technologie vzduchotechniky.
Požadovaný rozsah dodávky a provedení stavebních prací je uveden v přiložené projektové
dokumentaci, která je přílohou č. 1 výzvy.

4. Požadavky na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních dle
zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce,
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů po vybraném
dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce,
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů po vybraném
dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy.
Technické kvalifikační předpoklady:
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních pěti letech realizoval
alespoň 2 zakázky obdobného rozsahu a předmětu plnění (dále jen „referenční zakázky“). Za
referenční zakázku se považuje taková zakázka, jejíž předmětem byla dodávka a montáž průmyslové
odvětrávací jednotky se jmenovitým průtokem vzduchu nejméně 1 000 m3/s.
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto údaje:
• identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu objednatele, u níž je
možné referenci ověřit),
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•
•

specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje znaky
referenční zakázky,
rok a měsíc plnění zakázky.

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele
zastupovat.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Nabídka bude podána v listinné podobě, musí být vhodným způsobem chráněna proti manipulaci a
musí být podepsána dodavatelem nebo jeho zástupcem. V případě, že důvod zastoupení nevyplývá
ze zápisu z veřejného rejstříku, musí být doložen též důvod zastoupení.
Nabídka bude obsahovat alespoň:
• krycí list nabídky, obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky
vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 3 této výzvy;
• doklady o kvalifikaci dodavatele (zadavatel požaduje v nabídce pouze prokázání technické
kvalifikace);
• technický list nabízené vzduchotechnické jednotky, popř. doplňující slovní popis tak, aby
z nabídky bylo zřejmé splnění parametrů požadovaných projektovou dokumentací;
• oceněný soupis dodávek a prací (rozpočet), dodavatel použije soupisy dodávek a prací, které
jsou součástí přílohy č. 2 – výkaz, výměr k ocenění;

6. Smluvní a obchodní podmínky
Lhůta plnění
Zadavatel požaduje dokončení zakázky nejpozději do 15. prosince 2021 za předpokladu uzavření
smlouvy do 31. října 2021. Při pozdějším uzavření smlouvy bude lhůta plnění stanovena na 6 týdnů
od uzavření smlouvy. Nedodržení lhůty plnění bude sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,1 %
z ceny díla za každý den prodlení.
Záruka
Zadavatel požaduje záruční dobu na předmět plnění v minimální délce 24 měsíců a povinnost
odstranění reklamovaných vad nejdéle do 30 dnů.
Další podmínky
• Předmět plnění bude ve smlouvě vymezen tak, aby plně odpovídal požadavkům zadavatele
na plnění veřejné zakázky dle této výzvy.
• Přílohou smlouvy o dílo bude technický list dodávané vzduchotechnické jednotky.
• Dodavatel musí být po celou dobu plnění zakázky pro případ vzniku odpovědnosti za škody
způsobené třetím osobám. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 2 000 000,- Kč.
Dodavatel bude povinen pojistnou smlouvu na žádost zadavatele předložit.

7. Způsob hodnocení
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem bude
výše nabídkové ceny uvedené v krycím listu u podané nabídky.
Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele:
• Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email:
pavlinak@dpmp.cz nebo
• Ing. Mgr. Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.
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8. Místo, způsob podání a označení nabídky
Dodavatelé budou podávat nabídky listinné podobě.
Nabídka v listinné podobě se podává v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Dodávka a montáž
vzduchotechnické jednotky do objektu haly povrchových úprav a ČOV“ a dále výzvou „Neotevírat“.
Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele.
Nabídky mohou být podány:
• osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, po
telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo
• zaslány v písemné podobě s označením výše uvedeným způsobem na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
právní oddělení
Teplého 2141
532 20 Pardubice

9. Lhůta pro podání nabídek
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 13. října 2021 v 11:00 hodin.

10.

•
•
•
•
•
•

11.

Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele
Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na zpracování nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podávání
nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o textaci smlouvy
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
Uchazeči budou svými nabídkami vázáni do 31. října 2021. Do tohoto data oznámí zadavatel
dodavatelům vybranou nabídku.

Další sdělení dodavatelům

Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání
veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.
Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele:
• Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email:
pavlinak@dpmp.cz nebo
• Ing. Mgr. Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.
Součástí výzvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: projektová dokumentace
Příloha č. 2: výkaz výměr k ocenění
Příloha č. 3: vzor krycího listu
Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Pelikán
Datum: 2021.10.05
Pelikán
14:10:56 +02'00'

………………………………………….
Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva
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