Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. §12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

s názvem:
„Zpracování projektové dokumentace na výměnu a úpravu ŘS na 4-řech
výměníkových stanicích UJEP.“
Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky dle následujících podmínek. Zadávací řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu se řídí vnitřními normami zadavatele.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název :
Sídlo :
IČ :
DIČ :

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
44555601
CZ44555601

zastoupena: prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektor
zástupce ve věcech obchodních:
Ing. Jana Janáková, kvestorka
zástupce ve věcech technických:
Mgr.Vladimír Bauštein, energetik UJEP, tel.724 028 201
e-mail :Vladimír.Baustein@ujep.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky : Projektová dokumentace monitoring a regulace vybraných
výměníkových stanic UJEP-realizační dokumentace
Stručný popis zakázky : Jedná se o zpracování realizační projektové dokumentace měření
a regulace (dále jen MaR) na výměnu a úpravu řídících systémů
(dále jen ŘS) výměníkových stanic v seznamu výměníkových
stanic v této výzvě (dále jen VS) za účelem možnosti připojení ŘS
do centrálního dispečinku pro možnost dohledu a řízení těchto VS
z jednoho pracoviště. Podkladem pro zpracování nabídky je
Studie proveditelnosti MaR, ŘS a elektro pro 7 výměníkových
stanic UJEP, Ústí nad Labem zpracovaná firmou M+W Process
Automation s.r.o. v 07/2010, která Vám bude na vyžádání zaslána

energetikem UJEP a informace podané při prohlídce místa plnění
(viz.čl.10 této výzvy).
Součástí díla bude současně realizační projektová dokumentace
internetového připojení v nejbližším možném bodě na místní
internetovou síť UJEP. K tomuto připojení bude zhotoveno
připojení každé výměníkové stanice k nejbližšímu vhodnému
přípojnému bodu počítačové sítě dvěma datovými linkami (2x
UTP kat 5e, zakončení dvojzásuvkou RJ45 na straně výměníku,
dvojzásuvkou RJ45 na straně přípojného místa počítačové sítě). K
tomuto připojení bude jako hlavní kontaktní a konzultační osoba ze
strany zadavatele součást Centrum informatiky UJEP. Tato
součást UJEP určí možné přípojné místo pro jednotlivé
výměníkové stanice, případně upřesní technické detaily týkající se
připojení.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 paré pro výběr
zhotovitele vč. 2x CD elektronická podoba. Projektová
dokumentace bude obsahovat slepý výkaz výměr. 1ks projektové
dokumentace bude obsahovat rozpočet díla.

Seznam VS :

VS VIKS (areál Kampus, Pasteurova ul.)
VS Jateční (VŠ koleje )
VS Moskevská
VS Králova Výšina

3. Místo a doba plnění
Místo plnění :
Doba plnění :

VS dle seznamu v předmětu zakázky
odevzdání zhotovené dokumentace do 4 týdnů od podpisu SoD

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
V nabídce musí být uvedena celková cena v členění cena bez DPH, výše DPH, cena včetně
DPH.
5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka uchazeče bude předložena v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat krycí list dle přílohy č.1 této výzvy, tento krycí list bude obsahovat :
-

Název veřejné zakázky
Základní identifikační údaje o uchazeči, vč. IČ, DIČ
Osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, kontaktní údaje
Prohlášení uchazeče, že je nabídkou vázán po celou dobu zadávací
lhůty
Pověřeného zástupce uchazeče pro případná další jednání

-

Nabídkovou cenu v Kč v členění cena bez DPH, cena vč. DPH,
samostatně sazba DPH
Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle §53, odst.2 Zákona,
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč oprávněním k podnikání
včetně výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán
podle zvláštních předpisů, ne starší než 90 dní.
7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: nejnižší nabídková cena
8. Další podmínky zadavatele
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 4) zákona.

9. Zadávací lhůta
Po dobu zadávací lhůty jsou uchazeči celým obsahem své nabídky vázáni. Zadávací lhůta
pro tuto nabídku je 90 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne skončení lhůty pro
podání nabídek.
10. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se koná dne 28.4.2011 v 8:30hod.
Sraz uchazečů je před hlavním vchodem do objektu Správy kolejí a menz, Jateční ul.
1002/20, Ústí nad Labem.
11. Kontaktní údaje
Administrátor zakázky :
Zást.ve věcech technických :

Ing. Lukáš Kožíšek, tel.: 475 28 2390
e-mail: lukas.kozisek@ujep.cz
Mgr.Vladimír Bauštein, tel. 724 028 201, e-mail
Vladimir.Baustein@ujep.cz

12. Doručení nabídek
Nabídky zasílejte na adresu: Univerzita J.E.Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem.
Nabídky lze doručit i osobně v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. na
sekretariát kvestora UJEP, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Poslední lhůta pro doručení nabídek je stanovena na den 6.5.2011 do 9.00 hod.
Obálku s nabídkou označte zřetelně nápisy: „Zpracování projektové dokumentace na
výměnu a úpravu ŘS na 5-ti VS“ a „NEOTVÍRAT“.

13. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6.5.2011 ve 13.00 hod., na adrese:
Univerzita J.E.Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, druhé poschodí, místnost č. 213.
Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zplnomocněný zástupce každého z uchazečů.

14. Seznam příloh
Příloha č.1 – Krycí list nabídky

V Ústí nad Labem dne
…………………………………………
Ing.Jana Janáková
kvestora UJEP

