„Dodávka pásové tunelové myčky pro mytí personálního nádobí“
zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky
Výběrové řízení

„Dodávka Tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro
Nemocnici Český krumlov, a.s.“

1. Zadavatel:
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
IČO: 26095149
zápis v obchodním re jstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budě jovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz
2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks tunelové pásové myčky pro mytí
personálního nádobí pro Nemocnici Český Krumlov, a.s..
3. Specifikace veřejné zakázky:
Tunelová pásová myčka pro mytí personálního nádobí musí splňovat základní
technické požadavky na dodávku a montáž zařízení a specifické požadavky.
Základní požadované vlastnosti:
Příloha č. 1, část I.
Ostatní požadavky:
Příloha č. 1, část II
Požadavky na varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:



Předpokládaný termín dodávky:
Místo plnění:

srpen 2012
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
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5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační
k podnikání (postačí neověřené fotokopie).
6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

předpoklady

doložením

oprávnění

1 500 000,- Kč bez DPH

7. Způsob hodnocení nabídky:



Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:
nabídková cena
servisní služby (nabízený rozsah servisních prací
dle Přílohy č. 2) v záruční a pozáruční době

váha 70 %
váha 30%

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, v členění bez DPH a vč.
DPH v korunách českých (Kč).

9. Platební podmínky:
Fakturace bude provedena po předání předmětu plnění bez vad a nedodělků. Doba
splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.
10. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených,
zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem
statutárního orgánu.
Podání poštou:

na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy

Podání osobně:

sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:
„Nákup Tunelové pásové myčky pro mytí personálního nádobí pro Nemocnici Český
krumlov, a.s.“
výběrové řízení - NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 20.4.2012 do 12:00 hod.
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český Krumlov,
a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané nabídky
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zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je možno
písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.
11. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum:
Hodina:
Místo:

23.4.2012
10:00
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství

Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou
v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
- splnění či nesplnění kvalifikačních předpokladů
- zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti
12. Ostatní podmínky:







Nabídky musí být podány písemně, v českém jazyce a podepsány statutárním
zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem závodu uvedeným na výpisu
z obchodního rejstříku.
Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto
řízení.
Uchazeč je povinen ohlásit do 5 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání
nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
Počet vyhotovení: 1 x originál.
Součástí nabídky musí být také návrh Kupní smlouvy.

13. Obchodní podmínky:
Předkládaný návrh kupní smlouvy musí obsahovat kromě podmínek tohoto zadání i uvedené
smluvní podmínky:
 Přesná identifikace smluvních stran dle výpisu z obchodního rejstříku
 Přesné vymezení předmětu smlouvy
 Kupní cena – jako cena celková a konečná (celková cena bez DPH, DPH, cena vč.
DPH)
 Platební podmínky dle zadání
 Místo plnění, doba plnění
 Záruční doba s požadavkem zadavatele na min. délku záruční doba 48 měsíců.
 Záruční podmínky a specifikace pozáručního servisu dle Přílohy č. 2 k této zadávací
dokumentaci
 Smluvní pokuty v případě prodlení s plněním závazků uvedených v Kupní smlouvě
(při prodlení kupujícího při úhradě ceny díla nesmí být vyšší než- li 0,05% z dlužné
částky za každý den prodlení, maximálně do výše 1 % z ceny díla);
 Stanovení výslovné povinnosti prodávajícího poskytnout náhradu za poškození osob a
věcí při škodách, za které odpovídá prodávající;
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 Dodání zboží s vadami je považováno za podstatné porušení smlouvy;
 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu;
Uchazeč je povinen předložit v nabídce i návrh servisní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2
k této zadávací dokumentaci.
14. Práva zadavatele:
 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
- doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny
uchazeče
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
- neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů
- zrušit zadávací řízení


Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek,
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

15. Kontaktní osoby, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa
plnění
Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možno podat a
doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před
uplynutím této lhůty.
Žádost o dodatečné informace musí být doručeny na adresu zadavatele. Kontaktní osobou
zadavatele pro tuto veřejnou zakázku je Ing. Martin Maleček (380 761 363,
malecek@nemck.cz).

V Českém Krumlově, dne 22.3.2012
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I.
Základní požadované vlastnosti:
a) Provedení veškerých plechových dílů se požaduje v celonerezovém provedení (CrNi
odpovídajících tříd);
b) Při mycím procesu musí být dodrženy veškeré normy a předpisy vztahující se
k provozu a montáži zařízení, zejména z hlediska naplnění hygienických požadavků
a dodržení technických parametrů;
c) Levo - pravá pásová tunelová myčka;
d) Požadovaný výkon (přepočteno na počet talířů) - min. 3200 ks talířů/hodina
(hodnoceno dle DIN 10 510);
e) Nastavitelné min. 3 rychlosti posunu pásu, přičemž střední rychlost pásu se musí
pohybovat v rozpětí 1,3 až 1,8 m/min (hodnoceno dle DIN 10 510);
f) Využitelná šíře pásu v rozmezí min. 600 mm – max. 700 mm;
g) Využitelná průchozí výška min. 380 mm;
h) Typ ohřevu – elektrický;
i) Elektrický příkon do 45 kW;
j) Požadavek maximálního využití zbytkového tepla formou rekuperace s využitím
tepelného čerpadla;
k) Vybavení zařízením pro automatickou regulaci mycích prostředků a vybavením
zařízení pro úsporu mycích prostředků;
l) Předoplach s dvěma mycíma zónami, vlastní mytí s jednou mycí zónou, jednou
proplachovou zónou s minimálně dvojitým oplachem a dvoufázovou sušící zónou
(shora a zdola);
m) Spotřeba čisté vody bude činit max. 250 l/hod;
n) Teplota odpadního vzduchu nebude nepříznivě ovlivňovat klima v místnosti;
o) Vkládací zóna s délkou min. 700 mm;
p) Výstupní zóna s délkou min. 1100 mm;
q) Celková délka myčky maximálně 7000 mm a šířka maximálně 1000 mm (určeno
s ohledem na stávající prostor, který je k dispozici);
r) Transportní pás pro nemocniční sady s tabletami bude mít rozteč trnů 108 mm
(důvodem je nutnost mytí stávajícího nádobí i celého kompaktního tabletu);
s) Dodavatel je na své náklady povinen zajistit nový přívod elektřiny potřebné dimenze
z rozvaděče v délce cca 15 m;
t) Ovládání stroje musí být programovatelné se vzdáleným přístupem a sledováním
HACCP; podmínkou je snadná manipulace a ovládání pro kuchyňský personál.
Ovládání musí dávat dostatečný přehled o jednotlivých funkcích a provozních
zařízeních. Zobrazení musí umožňovat sledování spotřeby vody a elektrické energie;
u) Řídící jednotka musí umožňovat sledování mycího procesu, signalizaci připravenosti
k provozu, případně závad a nastavení časovače. Trvale bude zobrazovat teploty
jednotlivých fází procesu mytí. Požaduje se automatická regulace spotřeby (voda, el.
energie, mycí prostředky) podle množství vkládaného nádobí při zachování kvality
mytí;
v) Součástí dodávky musí být napojení na stávající instalace, vč. potřebných přípojek do
míst s dostatečnou kapacitou rozvodů;
w) Zařízení musí být opatřeno na vstupu i výstupu nouzovým vypínačem;
x) Servis zařízení (dle Přílohy č. 2).
y) Dveře otevírané vertikálně, zvedací konstrukce

II.
Ostatní požadavky:
1. Při provádění montáže je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost práce,
technologické postupy a příslušné ČSN;
2. Při provádění montážních prací musí dodavatel zajistit minimalizaci nepříznivých
dopadů a omezení probíhajícího provozu;
3. Součástí dodávky bude odstranění a likvidace zbytků materiálů;
4. Při předání zařízení do provozu budou dodány doklady:
 prohlášení o shodě,
 doklad o likvidaci odpadů.

V souladu s čl. 14 výzvy k podání nabídky na „Dodávku Tunelové pásové myčky pro
mytí personálního nádobí pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“ ze dne 22.3.2012, mění
zadavatel základní požadované vlastnosti veřejné zakázky, a to příloha č.1, bod I.
změna:
q) celková délka myčky max. 7000mm a šířka konstrukční max. 1000mm
y) dveře otevírané vertikálně, zvedací konstrukce

Příloha č. 2
k zadávací dokumentaci
„Dodávka pásové tunelové myčky pro mytí personálního nádobí“
2012

Servisní služby v záruční a pozáruční době
Zájemce (prodávající):
______________________________
______________________________
______________________________
Výrobce:
stát:

___________________
___________________

1. Výjezdové místo servisního technika pro tuto zakázku:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Záruční doba:
________________________________________________________________________
3. Záruční doba oprav, vč. uvedení záruční doby oprav náhradních dílů:
_______________________________________________________________________
4. Inte rval preventivní prohlídky, (v případě, že je možný interval delší než 1 rok,
uvést dobu):
________________________________________________________________________
5. Doba nastoupení servisního technika k opravě od prokazatelné výzvy:
________________________________________________________________________
6. Možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy:
________________________________________________________________________
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7. Cena preventivní prohlídky, (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době, uvést obě
ceny)
________________________________________________________________________
8. Cena servisní hodiny v případě opravy:
________________________________________________________________________
9. Cena cestovného (v případě, že se liší od ceny v pozáruční době, uvést obě ceny;
v případě, že lze dohodnout pevné cestovné, uvést obě ceny; v případě, že bude
požadována i cena za čas strávený na cestě uvést tuto cenu ):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Výhody smluvního servisu v pozáruční době:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Prohlášení:
Zájemce (prodávající) je vázán touto Přílohou č. 2 po dobu _________ a souhlasí s tím, aby
se tato Příloha č. 2 stala součástí Kupní smlouvy uzavřené se zadavatelem.

datum: ____________________________

podpis:____________________________
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