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Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX022HUZ4*

Naše čj.: MUSP 99982/2019
Naše sp. zn.:

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle
zákona o zadávání veřejných zakázek.

Název výběrového řízení

„Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk"
Číslo výběrového řízení
P19V00000057

Zadavatel, kontaktní osoba
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Kód ORP:
datová schránka:
tel.:
fax.:
IČ:
DIČ:
Starosta:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Město Šumperk
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
78701 Šumperk, nám. Míru 364/1
7111
8bqb4gk
+420 583 388 111
+420 583 214 188
00303461
CZ00303461
Mgr. Tomáš Spurný
Česká spořitelna Šumperk, 27-1905609309/0800
Ing. Zuzana Matějčková
+420 606 702 272
zuzana.matejckova@sumperk.cz

Datum a způsob zveřejnění výběrového řízení
Zaslána vybraným zájemcům prostřednictvím certifikovaného elektronického systému E-ZAK na
profilu zadavatele nejpozději dne 30. 09. 2019

Popis předmětu výběrového řízení - předmět zakázky
Předmětem dodávky je náhradní zdroj napájení nízkého napětí pro zajištění zálohování celé budovy
radnice.
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

Rozsah zálohování
Instalovat vhodný záložní zdroj napájení, který bude schopen zálohovat celou budovu
radnice na adrese nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Požadavky investora:
•
•
•

•

•

•

•

Stroj instalovat do vhodných, vybraných suterénních prostor
Provést demontáž stávajícího stroje a kompletní vystěhování tohoto stroje na
investorem určené místo
Dle stávajícího stavu předpokládáme nasazení dieselový agregátu o trvalém výkonu
cca 90kVA v kapotovaném odhlučněném provedení, kde vzhledem k umístění stroje
požadujeme utlumení stroje na hodnotu 70dB/7m (hlukově odpovídající hodnota
současnému záložnímu zdroji).
Nový stroj bude umístěn do skladových prostor vedle strojovny se stávajícím
záložním zdrojem, který je nutno demontovat, kde po montáži nového stroje a
nutných úpravách dojde ke spojení stávajících prostor v jednu propojenou strojovnu
záložního zdroje.
Vzhledem k umístění stroje do suterénních prostor (nejužší/kritické místo prostupu do
suterénních prostor je 700mm) bude nutno stroj rozebrat na základní komponenty a v
místě plánované instalace jej opět sestavit, kde před vlastní instalací nového stroje je
nutno provést demontáž původního agregátu, který slouží pro zálohování výtahu a k
zálohování odvětrání únikových cest.
Pro přívod čerstvého vzduchu, který je nutný pro spalování a pro chlazení, bude
využit stávající prostup původního agregátu.
Výfukové potrubí nového agregátu bude vyvedeno stejným způsobem, jako je nyní
řešeno u stávajícího stroje (skrz protidešťovou žaluzii výdechového potrubí), kde toto
potrubí bude po celé délce tepelně izolované (výfuk nebude vyveden až nad střechu
budovy).

Výdech odpadního tepla bude možno řešit v následujících variantách:
•

•
•

skrz okno v nově plánované strojovně, kde však je nutná výměna okna pro možnost
instalace elektro pohonů + je nutná stavební úprava pro možnost uložení motorů.
Nevýhodou této varianty je nutnost zásahu do stávající venkovní stěny při výměně
okna + vyšší náklady za elektro pohony otvírek a výměnu okna
skrze vnitřní stěnu mezi původní strojovnou a nově plánovanou strojovnou vyvrtat
prostupy a potrubím se napojit na stávající výdech. Nevýhodou této varianty je:
nutnost vyjádření statika, vyšší cena, složitá instalace
varianta s napojením na stávající výdechové potrubí, kde tato varianta je nejméně
náročná finančně a technicky, ale dojde k výraznému zmenšení propojovacích dveří
mezi původní strojovnou a nově plánovanou strojovnou. Tato varianta je vzhledem
k podmínkám v místě plnění nejvhodnější
Pozn. Pro všechny varianty platí, že výdechové i nasávací potrubí budou doplněny o
el. uzavíratelné klapky s automatickým ovládáním při startu/vypnutí záložního zdroje.
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Elektro část:
•

•

•

Stroj bude startovat plně automaticky na základě výpadku veřejné sítě, kde řídící
jednotka bude typu ComAP AMF25, která je vyrobena v ČR – řídící jednotka musí mít
podporu přímo v ČR a bude umožňovat doplnění min. 2ks modulů vzdáleného
dohledu: 1ks síťový modul s napojením na místní ethernetovou síť s a 1ks modul s
využitím LTE sítě.
Silová část bude napojena do rozvaděče RDA, který je součástí dodávky a musí být
dimenzován na 100A/400V v 3P provedení a bude se jednat o stykačovou kombinaci.
Tento rozvaděč RDA bude umístěn místo stávajícího rozvaděče s manuálním
přepínačem sítí.
Rozvaděč RDA bude dále zajišťovat reakci na tlačítko CENTRAL STOP. Tlačítko
TOTAL STOP bude napojeno přímo na řídící jednotku záložního zdroje.

Agregát musí být vybaven ohřevem chladící kapaliny, nabíječkou baterie.
Termín a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Nejzazší termín ukončení plnění: 31. 1. 2020
Místo plnění: Obec s rozšířenou působností Šumperk

Dodatečné informace k výzvě
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k výzvě k podání nabídek.
Lhůta pro dotazy: nejpozději 3 dny před lhůtou pro podání nabídek.
Dotazy adresujte pouze písemně elektronicky na profilu zadavatele prostřednictvím sytému
E-ZAK.
Byla-li žádost o dodatečné informace k výzvě doručena ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen
poskytnout uchazeči dodatečné informace. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti,
poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům.

Lhůta, místo a forma pro podání nabídek
Místo:

Nabídku uchazeč podá prostřednictvím elektronického systému E-ZAK na profilu
zadavatele. URL adresa této zakázky je https://zakazky.sumperk.cz/vz00000935
Lhůta: 14. 10. 2019 do 9:00 hod
Forma: Nabídka uchazeče bude ve formě pdf souboru(ů).

Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nabídky.
Uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření
smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín oznámení výsledků výběrového řízení
Předpokládaný termín oznámení výsledků výběrového řízení: 18. 10. 2019
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Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených této výzvě k podání nabídky.

Členění nabídky
Nabídka musí obsahovat následující kapitoly:
1. Titulní list nabídky
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran
3. Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů
4. Předmět nabídky
5. Cenová nabídka
6. Termín plnění
7. Návrh smlouvy o dílo
8. Přílohy (nepovinné)

Titulní list, podmínky platnosti a závaznosti nabídky
Nabídka na titulním listu musí obsahovat datum.
Uchazeč podá pouze jednu nabídku a nesmí být současně dodavatelem jiného uchazeče v tomtéž
zadávacím řízení. V případě porušení této podmínky budou všechny nabídky obsahující tohoto
uchazeče vyřazeny.
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být dodavatelem více uchazečů
v tomtéž zadávacím řízení.

Kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje v nabídce doložit kopii příslušného oprávnění k podnikání, a to výpis
z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku (v případě, je-li uchazeč do tohoto
rejstříku zapsán), výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ke dni podání nabídky.
Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku zadavateli před podpisem smlouvy o dílo předloží originál
nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání ne starší 90-ti dnů.
Zadavatel požaduje doložení seznamu 3 obdobných významných zakázek uchazeče za poslední
3 roky formou čestného prohlášení. Seznam bude obsahovat označení zadavatele, rok
zpracování, cena, název zakázky a kontakt na zadavatele.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami veřejné
zakázky uvedené v této výzvě k podání nabídky a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné
k realizaci zakázky. Členění nabídkové ceny
- Celková nabídková cena bez DPH
- DPH
- Celková nabídková cena včetně DPH
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Požadavky na vyhotovení a úpravu nabídky
Jazyk nabídky
Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy
v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být
předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.
Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.

Úprava nabídky
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy
budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou
postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu
vlastní nabídky.

Obchodní podmínky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené
zadavatelem v podmínkách soutěže a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní
a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné
zakázky ve své nabídce.
Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat zejména:
označení smluvních stran;
předmět smlouvy;
dobu plnění dle výzvy;
cenu;
platební podmínky;
záruční podmínky;
odpovědnost za vady a nedodělky;
smluvní pokuty - sankce za neplnění smluvních termínů vztažené k jednomu dni prodlení;
další ujednání.

Platební podmínky
Zadavatel připouští možnost platby zálohy v roce 2019 do maximální výše 650 000 Kč včetně
DPH. Cena díla bude fakturována do 14 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zadavatel je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu - daňový doklad zhotoviteli, pokud
neobsahuje náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, nebo obsahuje nesprávné údaje týkající se fakturované částky. Vrácením
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti dle výše uvedeného způsobu fakturace.
Všechny platby se považují za uhrazené ze strany objednatele okamžikem jejich připsání na účet
zhotovitele uvedený na faktuře.

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je:
•
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Nabídková cena včetně DPH.

Výdaje spojené s podáním nabídky
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení a nesou veškeré
náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za
takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení. Zadavatel
nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči vzniknou
v souvislosti s prohlídkou místa plnění či jakoukoli další činností související s podáním nabídky.

Vyhrazená práva zadavatele
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zadavatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu zrušit výběrové řízení,
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,
zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací,
náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí,
zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zakázky, a to písemně a všem účastníkům zakázky shodně,
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným
uchazečem smluvní vztah
zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky.
nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

V Šumperku, dne 27. 09. 2019
Za Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta
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