obecBřežanr

Břežan! 103' 671ó5 Břežghr

vÝzva k Dředložení
nabídls
k veřeinézak'ízcemaléhorozsahu
na akci:

BřeŽanyčoV - Výměnarozvaděče,
kys|íkové
sondy,
frekvenční
měniče
zadaýate|z^kÁzk:r
obec Bř€ ž lny
síd|o:
Břežany103'67165Břežaíy
lČ:00292583

osob. ooriv nd iednlt inéncnzqdN.tele.
JÚa surovovi slmstko
E-nail :i@4lrB)!!!!4@!b!Eb!!z!!Ez

2) c€Óová íabidka
]) Zpú.obzpmcovánimbidkovéc€ny
5)způsob
hodnoceni
6) Plarebnipodminty
7) Ostotnipodninkyzad,ini
8) Pílohy nabidky
9) Lhúlarea]izce zďázky
I0) Lhotapropodánínabideka označeni
nabidek
I l) Pnivozodavalele

obec BřeŽ2nymá vybudovmousplaškovoukmalizaci' odpadni Yody se čisli na komuálni
cov velikosti 204ó Eo. skládaj'ci se zčeŤel sknice' jimky na dovážené
ov, hrubého
předčištěni.
'lvou bioIocickj].hlinek t)pu sBR' Do provozubylá spuštěna
v roce2002'

Přednělen zal.úky je:
j. uĎislěnozudě! RM. RÓzvaděč
Ýod BieŽln' v mishostiobs|uhy
má
Na čhliméodpadnich
rczmélyl000x2000x400mm'
Jsouzněj napojenyleškeré
spoliebičena c ov. Miňosilo!é
víodyjev rozýaděči
unGténídici syslém.
kterýiidi teclrnologii
Čov' ve dveijclrmzvadéče
je unistěnovládacipMelřidicihÓ syslému,
Dá|ejc zdeUnislěnGsM kÓúuíikáloÍproposiláli
vďovnýchna mobilobsluhy.
j e souÓiisl i zadávaci dokumentace.
s chémarozvaděče
Rozváděčbudedenonlován a nalJucn novýn. ktclý budeobsalovat lcškcE polřcbnépřhtrcje'
NavicoPrcliíávájicinu rczladčči
budou!e dveříchinía|oványpřepinačc
Místně.0.Dá|kově.
kteíni budeno žnéapnoul pohon)'fučnéň iúo řidj.i sl slén. Povo|enizapnuli piepinačen na
stávajícíchdeb|okačnichskiiňkách zůýanezachováno'
slávájiciÉ|évlhkostinolorujsoujižn€ l ilnkeni'lak73jsouodstavena'
v rozvaděčibude
ponechánaprcstoÍovárezeNa' aby by|o nroŽné! případěpořire|ri nových nřizeni tato relédo
Rozsan vsupů/výsupůřidicíhÓ systému:
.|6
Binánri vstupy 24 vDc
Binlimi výstupy 24 vDc
2ó
Aíalogovévslupy 4.20mA
8
Analogovévýstupy4 20nA 2
ovládaci pmel !e dveříchrozladčče- ToDch pane]balevíý s uhlopřičkou7..
Do dvouÍeaktorů
budounanontoványoplickékys|ikoýé
sondynaplÓ!ároÝý.h aÚltuftich {u
pÍocesu
reaktoBvého
syýémusBR se *hem čisticiho
měíi h]adinavreaklorové
nádrŽi)'
Převodnik s dispIejen t těňlÓ sondáň budeumistěnna ze'l. v mishosli obsluh] v.dlc rozvadččc
Rw s ohledcnna pÍostledi
proobě sondy'Dé|kUkabel]'enezi sÓndÓua
a bud. spo|eČný
převodniken u!!žujle ]0n'
z převodnftu budou \'y\'edenydla malÓgovésigná|y množsn{rczpuštěuého
k} sliku. 4.20mA
Pro ijzeni oláčekdnychadel pož.dujeňe doplnit 2ks |rekve.čnicbDěničů.ktré budou
nainýalo!áryna Tď v dňycháúě.
MéDiěebudou400vAc. výkonl lkW. s vffillren bezllumivcl' s ovládacimpane|m'
s lalovan)'nideskahipro vyšŠí
odolnoslpmtil|bkoýi,
Rizeni nréničú
z řid ic íbosyslóň u budeponoc i analolo!ých signálů,
apojeni ýálaj icihoÍozvaděee
po ploloz s něniči,lzn' budou
dmrlbadelbudeupÍaleno
demoílovl'ny
ýá\3jici sl-wkače
a 2 motorÓvýnspouŠtěóen
budou.apoří! výslupíisloÍky'
slivajici kabely budoudenontovány a nahfueny noqhi. stinčnýni . délka] 5m'
Kabelázdo ídicinosyíémuDvázuj'eo dace 30m'
ov|á'lánidDycbadc|budeÍožnébud'zestálajicideblokačoi
s*řiňkyspuštěninna přcden
nasEvcnéotáčkynebo z ii'l ic iho syýému.popřiPadě z ol |ádaciho pmel u ně niče'
Bližši .opjs současného
rozvadě|e je uveden v prcjcktové dokunentaci' PD bude zaslána
v e|elÚonické
podoběna !].žádáni'
cise|néomčeni Žďázky y resistru obcc jc : ro7trldéč
Čov/] 8
Temin Prcnlídkyslavbyjestanoven
na28'05,20|8v I0'00'ýu ájcmcúu ob(ního úřadu

Ucbťečuledecelkovoucenuu dilo.klelá budenepiekočnelná
Nabidkovácenabudeplatnádo ]l.l2 20l8,
3. zr'ůsobzr'ncoýÁnlí'bídkovó c.ny
Nabidkovácaa budezpmována položkově
a to |akto:
. ccnaa výňčnDÍozvaděče
cenazadodávtuainstalaci*ysliroÝýchsoídajejichabudo!ánidosoučsíého^sŘ
. cena a dodávkua inslalacifrekvenčnich
nrěničů
dmýchadelá j.jich abudo!ói do
změía ceny je nožná pou€ v připadězmčnyDPH. ncbÓ ! připadělzájcmnédohodynezi
placi.
oběňa $únaňi na rcóah požadovan}'ch

. jnusi splňoMl poádavky !ý2!y
. nusi obsanÓv i dentilikačíi údajťuchdeč.
nusí bÍ podepsán'Yosobouop!ávnárou jednal jménemucbÚďc
. nrusiobsa]roval
návrhsmlouvyo dilo podcpsÚouoprávněíou
osobou
. musiobsahovat
výlis z obchodniho
neboŽivíoíenského
rejstřikuna sbJŠi3 měsicú
' musiobsanovat
z'vŽ.k na zálu.nj |hfuunadjlo ve výšininimálně24 nrěsicú'
záručnilhúla
ačiná pIyíoutdneň piedánidila adalateli
nlsi obghovat re|erenceŽa'lateleo podobnýcha]dvnách (uvéstalespoň] €alizoleé alce
s bodnolouvyššiját200'000,.Kč)
. kaŽdýdodavale|je
opláněn podatpouzejednunabidku.a podá!á.lisamoíalnounabidku'
nemúŽe
souěsněbý1subdodavate
|en.j ehoŽprÓýtedniclYinjejinýdodavalel.
kleď taképodává
j
mbidku. prokÚuj c sp|íěni kvalit]kace ani lodal spoleČnounabidku s iným dodavďcl cm
. nabidkobudezpŘrvána a pÓdána pou?f,v deskémjayce

Nabídkybudouhodnoceny
podlenejni^inabidkoléccny'
K hodnoticimu
knlénu:
Hodnocenabudenobídkovácenabez DPH

l) cena za dilo budezhotovilclm lalluÚvanó Ďazákladěsouphůprolcdcnýchpraci,
splatnoýfaktu je la dnípojejichdofučení
objednatex.
2) Na a}ci ncbudouposkybÝáÓyžádné
zálohy'

7' oímli

podnilty

'.d{Íl.

Připadné nejanoíi je nutno si qsvěllil pttd podánim nabidky' Nedoslalečíáin|omovmosl
íebo mylné chápÁni ustanoveni.údajúneop!á!ňujl zhotovitele pofudoýát dodatečnouúňÉdu
*ny'
n&|adůnebohěnu nobldkové
z.da\€tel si vyh@ujc pn'lo uPiesněni nebo doplněni zld.áucich lodminek ješlě pied
ďelzdánim nabidct. dále odmibout vš{hnt oabidlr'. plipádně $Utčžzrušn-zadavatel si laké
\ ! hMje nožnÓst N@\ ři| sm|ou\Ú s ž'dnýn ulh&ečeň

souČístiMlidky bud. uchmčemzpncoÝúý rnvrh smlou9 o díIopod€pmý opňÚěnou
osobou'Do deé sm|ouvyo díIoucheeě dop|nipoue identifika.oiúdajesnlumi stEny
(zhotoútel)'
cenua lhl)tuM|iac. dilav týdncch'
VkchnJsnpněribérol.hotiarlvlehěpodePsJnéfilousodl|omohoubi|zverejnen}'

Ucháuč o Z].áďu do nabid}y dolož čslné l)rchlalmi žc plnčcspektoje l'4o adáý'cí
podninky adavatelc' v připadě Ďepřdlo2cni bhoto dotladu bud. uchMč z hod.Mi
Nabidka budeodeýŽddÍave lflišlěné. pevně spojenépodoE l.k, aby b'lo abniněno ztrátě Ói
yýmě.ějednotlivých
listúnabidky'llektronickófoma podl'ninabidekse nepřipoušli'

. doložil pĎlázini opráhčni k poiáděni vj.c sbnovených pEci (žnnoímsrý lií)
. doloŽit kopii ljpisu zobchodníhoEjsťiru (pbíá lopie) ne Šaršitři nó!i.ů
. íóvň sÍdou\ryo dilo. tt€é nino jinó musi obghovat uvedmésdl.cc na zhotoút€l€ a
nedodÍŽfril.milu dokončenidila
.pofudavkyíapÍotázÁňísplnénizákladnichkvo|ifikačnicbpřcdpok|adúdodalaíelelj',Žc
. dodavalelncby|pBlonocně
odsouen pm tl*tný čin!jehoŽ
skutkoÝápodstat!souvhi
'na najetel dodovatcleneni prohlášantontu6. nebo Óávrh oa prchlíš.ni loÓiusu
. dodav.l€l nmi v Iitvidaci
. splíěni tě.hlo zitI.dnich l\.]ifi*'čnich phdpot|adůdoloá uchazď o zďlizIo fomou
9' z.bájcni a lhůtír.i|izlce z!kázl.y:

zahájeniÍ@liacezokÁzky.
nav}aáni zadlv cle.nejpozději
i^akk |.8'20l8'
l húEprorca|i^cizďó?ky .4 ň.qccod ptcdónlýa\enilli
l0' Ltůtt prc podin|mbid€ k . ozn eni mbíd|(!l
Lhú|a
Pn p.dlininlbidekačinádíe28'o5.2ol8a tončidne3l'05'2018v l3'o0hod.Do této
lnůryjenuho n'bidky odcvŽdalna adÍesuaddýatcl. (v připaděE|á.í nabid|.ypoíouje nÚío
nabidkuodeslatml. abybyla doručeí!í! ádÍesudodlvalclcdo dobyukončení
tétolhl!y).
otevininiobólekpÍoběhng
dno3t.05.20r8
v l ó.l5 hod'naobecnim
úhdé
v Břežmech'
Nabidky
budoudodlinyv uavlenýcb obálkácha ozíačcÍysloÝT:.BřďaDy Čov týněn! rcalděš.'
k$||kov. sondy' Ír.kv.ně!i Děíišť.' Dób mÚi bý1 oblilka oaačcna slolY: .Nabídka

ll. hv.

adlý.t.l.

. z.d.vaEl si vyh@j. prÁÝo2d&í !.i.jné a}óŽty kdyto|ivalšil bez W€íl.ni dŇodq *bo
odniboutvš.clny!ř.dloŽeíé Dbidla.
. Ndt|adyM Ítčaí
v 9úěži t zptmt{íI Ebld*y n.budou@htr.úm bMy.
. z!d^t'.| si \'}tMje prÁ@ svyb@nýň úč!írlto (a..j.dDt o ob.áh 5'íouvy o dío'
atíy v Épros!é.hud.vlr.l.jfu
fuďíPuslt..
. z!d!Ý!rd bule tmuitowt s účlrrnlky
o aů,ztu Ý &sk.ň j@}te'
oc!'lránl obaleks úbldlMj jc v.r.jné'

v Bře,fuech21'Květ]B20l8

oBEcBňEŽANY

671 55 Břežany103

