Výběrové řízení – veřejná zakázka
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení průzkumu:
Zadavatel:
Statutární zástupce zadavatele:
Lhůta pro podání nabídek:
Kontaktní osoba zadavatele (vč.
kontaktních údajů)
Popis předmětu zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodání 20ks Sterilizátor vzduchu
7.05.2020
Domov pro seniory Nopova p.o.,
Nopova 128/96, 615 00 Brno
IČ: 70887314
Mgr. Libor Matouš
Do 14.5.2020
Ing. Aneta Dvořáková - ekonom,
tel. 778 412 814 , email.: ekonom@nop.brno.cz
Nabídka dle specifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. řídící se dle metodiky Statutárního města Brna - Úplné znění metodiky pro
zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv.
Nabídku zašlete buď v písemné podobě na adresu Domova pro seniory, příspěvková
organizace nebo v elektronické podobě na e-mail: ekonom@nop.brno.cz
Místo dodání předmětu plnění: Domov pro seniory Nopova 128/96, Brno, platba bankovním
převodem na základě faktury, dodacího listu.
Hodnotící kritéria – poměr kvalita/cena
Specifikace dodávky:

-

Likvidace bakterií, virů, sporů plísní, toxických plynů, těkavých organických
sloučenin
Čištění prachu, pylu a ostatních mechanických nečistot vzduchu
Účinné např. proti. Polio viru, Chřipkovému viru, Adeno viru a Koron viru
Účinnost likvidace virů a bakterií min. 99,99 %
Kombinované čištění a sterilizace pomocí filtrů, UVC záření a Inaktivace virů pomocí
hydroxylových radikálů
Soustava více jednotlivých zářičů pro lepší průtok vzduchu – min. 6 ks
Minimální celkový výkon UV-C zářičů 45 W
HEPA filtr min. kategorie H13 o tloušťce 20 mm
Filtr s granulovaným aktivním uhlím o tloušťce min. 10 mm
Omyvatelný předfiltr
Turbo ventilátor s tlumičem pro vysoký výkon při minimálním hluku ventilátoru
Určeno pro prostory min. o rozloze 60 m2
Průtok vzduchu 240 m3/hod – min 3. výkonové stupně ventilátoru

-

Kompaktní rozměry
Možnost uchycení na zeď
Ovládání pomocí dálkový ovladače s časovačem
Robustní provedení odolné proti poškození – použití ve veřejných prostorách – ideálně
kovová konstrukce
Bez ozónový provoz
Lze provozovat za trvalé přítomnosti osob
Doprava na místo plnění.
Uvedená nabídková cena vč. DPH je konečná a nesmí být překročena.

V případě dotazů se prosím obracejte na ekonomku Ing. Anetu Dvořákovou, kontakt tel: 778
412 814, email: ekonom@nop.brno.cz.
Při splnění podmínek veřejné zakázky (v tomto případě VZMR) budou nabídky hodnoceny
dle kritéria nejnižší nabídkové ceny dodávky. V případě, že nabídka nebude splňovat
parametry specifikace dodávky, bude tato nabídka vyloučena z výběrového řízení.
V případě, že dodávka bude přesahovat částku 50.tis bez DPH bere uchazeč na vědomí
povinnost publikovat smlouvu o dodávce v registru smluv a to v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., „O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek. Dodavatel nemá právo
na náhradu nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.
V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží zadavatel všechny nabídky od oslovených
uchazečů, nevede tato skutečnost k neplatnosti výběrového řízení a výběrové řízení bude
probíhat v procesu hodnocení a výběru vítězného uchazeče z doručených nabídek.
V případě nevhodnosti žádné nabídky vyhrazuje si zadavatel právo poptávkové řízení zrušit.
V případě obdržení pouze jedné nabídky má zadavatel možnost vybrat tohoto uchazeče jako
vítězného. Zadavatel si vyhrazuje právo v kterýkoliv okamžik zrušit toto výběrové řízení veřejnou zakázku bez udání důvodu.
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů budou Vámi předané osobní údaje zpracovány správcem osobních údajů
– Domovem pro seniory Nopova za účelem uzavření obchodního vtahu a to pouze osobní
údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu. Obchodní údaje budou zpracovávány po
dobu trvání obchodního vztahu.

