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Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
 

Název veřejné zakázky:   RIPO II – Záložní zdroj chladu 
 
Identifikační údaje zadavatele:  

Název: Západočeská univerzita v Plzni 

Sídlo a poštovní adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

IČO: 49777513 

DIČ: CZ49777513 

Kontaktní osoba pro technické 
dotazy a konzultace: 
 
 
Kontaktní osoba pro organizační 
záležitosti: 
 

Jaroslav Hes 
hes@sra.zcu.cz  
+420-602131512  
 
Luboš Kejzlar 
kejzlar@civ.zcu.cz 
+420-724094277 

 
 
 
1) Předmět veřejné zakázky: 
 

Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dodávku a kompletní montáž záložního 
chladícího kompresorového zdroje, který bude funkčně integrován s instalovanými zařízeními 
a takto vzniklý celek zajistí spolehlivou, redundantní a kontinuální dodávku chladu 
o požadovaném výkonu. Součástí projektu je také zhotovení prováděcí dokumentace. 
 
 
2) Termín a místo plnění: 
 
Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy 
Termín dokončení:   Nejpozději 4Q/2013 
 
Místo plnění:    Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

 
 
3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  
 
Hodnota veřejné zakázky je 950 000,- Kč bez DPH (tj. 1 140 000,- Kč včetně DPH). Vzhledem 
k charakteru financování projektu je uvedená částka maximální možná a nelze ji navyšovat. 
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4) Nabídková cena: 
 
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu pro celý předmět plnění veřejné zakázky jako cenu nejvýše 
přípustnou, která bude platná po celou dobu plnění. Cena bude uvedena v Kč a to bez i s DPH. 
Nabídnutá cena musí dále obsahovat i všechny vlivy, které mohou její výši ovlivnit po celou 
dobu předpokládaného plnění.  
 
 
5) Platební podmínky: 
 
Zadavatel nebude v průběhu plnění veřejné zakázky poskytovat zálohy. Splatnost daňového 
dokladu je 30 dnů. Předmět veřejné zakázky bude fakturován na základě zadavatelem 
podepsaného předávacího protokolu předmětu plnění bez vad a nedodělků. 

Faktura, jako účetní doklad, bude obsahovat náležitosti dle § 28 zákona 235/2004 Sb. a 
bude podkladem pro zaplacení předmětu plnění. Příjemce faktury (zadavatel) je oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (bez jejího zaplacení), která nemá požadované 
náležitosti (nebo má jiné závady v obsahu) s vyznačením důvodu vrácení. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Nezaplacením oprávněně vrácené faktury se 
objednatel (zadavatel) nedostává do prodlení. 

Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
týkajících se DPH. 
 
Smluvní pokuty: 
Smluvní pokuta za každý den prodlení se splněním termínu dokončení předmětu plnění: 0,5 
% z celkové smluvní ceny vč. DPH. Smluvní pokuta za každý den prodlení se zaplacením faktury 
objednatelem (zadavatelem): 0,05 % z dlužné částky. 
 
 
6) Lhůta a způsob pro dodání nabídky, obsah nabídky: 
 
Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením 
obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby 
oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem:  
 

„Neotevírat – VZ: RIPOII – záložní zdroj chladu“. 
 
Uchazeč podá svoji nabídku v jednom vyhotovení v listinné i elektronické podobě (kopie 
dokumentace na CD) a to nejpozději do 16. srpna 2013 do 12:00 hodin na adresu:  
 

Západočeská univerzita – CIV, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň.  
 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.  
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Nedílnou součástí nabídky musí být: 
 

 vyplněný krycí list (viz příloha č. 1 této výzvy), 
 živnostenské oprávnění, 
 výpis z obchodního rejstříku, 
 popis zboží určeného k dodání včetně položkového rozpočtu, 
 návrh smlouvy, který musí obsahovat veškeré podmínky zadavatele uvedené ve „Výzvě  

k podání nabídky“. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče. 
 
Platnost nabídky uchazeče musí být min. 30 dní od data podání nabídky. 
 
7) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 
 
K prokázání kvalifikace předloží uchazeč prostou kopii živnostenského listu, popř. výpis  
z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán. 
 
 
8) Technická specifikace předmětu VZ: 
 
Současný stav: 
 

Pro zvýšení spolehlivosti výpočetních systémů na ZČU je nutno zajistit spolehlivý chod 
nejen samotné výpočetní techniky, ale s tím souvisejících dalších technologických podpůrných 
systémů. Jedním z důležitých parametrů je spolehlivý systém chlazení. Samotná technologie 
chlazení v serverovně UI420 byla zhotovena koncem roku 2012 a odpovídá požadavkům ZČU 
nejen z hlediska potřebného chladícího výkonu, ale díky redundanci N + 1 je zajištěna i 
potřebná spolehlivost. 
 Základním zdrojem chladu jsou ve strojovně VS dvě ACHJ, které mimo jiné zásobují i 
ostatní prostory univerzity. Jsou zcela funkční, ale mají zásadní tři nedostatky, důležité 
z pohledu IT techniky: 
 

 Zdrojem energie pro ACHJ je horkovodní vytápění, které především v letních měsících 
má teplotu media, které neumožňuje plnou zátěž zdroje a úměrně snižuje účinnost 
výroby chladu. 

 Výpadek či porucha dodávky tepla způsobí výpadek dodávky chladu. 
 Dalším nedostatkem je dlouhá doba náběhu stroje, která nedovoluje ekonomické 

využití druhého stroje jako záložního zdroje chladu.  
  
 Záložním zdrojem chladu pro okamžitý záskok dodávky chladu jsou ve strojovně 
nainstalované dvě chladící kompresorové jednotky. Tyto jednotky byly instalovány v době, kdy 
byl požadavek na potřebný chladící výkon zhruba čtvrtinový. 
 
Specifikace řešení: 
 
 Cílem tohoto projektu je realizovat dodávku a kompletní montáž záložního chladícího 
kompresorového zdroje, který bude funkčně integrován s instalovanými zařízeními a takto 
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vzniklý celek zajistí spolehlivou, redundantní a kontinuální dodávku chladu o požadovaném 
výkonu. Součástí projektu je také zhotovení prováděcí dokumentace. 
 
Základní parametry požadovaného řešení: 
 

 Celkový chladící výkon záložního zdroje musí spolehlivě zajistit dodávku 200 kW 
chladícího výkonu. 

 Řešení by mělo zohlednit možnost kaskádového řazení celkově tří kompresorů. Toto 
řešení přispívá ke zvýšení spolehlivosti systému záložního zdroje chladu jako celku. 

 Hydraulické řešení musí splňovat nezávislé řazení všech tří kompresorů spolu 
s potřebnými čerpadly dle požadovaného chladícího výkonu.  

 Reakce systému na výpadek primárního zdroje chladu musí být plně automatická (s 
možností řízeného manuálního přepojení). 

  Řízení instalovaného systému musí být plně integrováno se stávajícím systémem 
včetně zajištění kompletního přenosu všech údajů na energetický dispečink ZČU. 

 Vybraný uchazeč bude zodpovídat za realizaci kompletního projektu jako celku 
v souladu s platnými normami a předpisy a to včetně nezbytných doplňkových prací 
(stavební úpravy, silnoproud apod.) a vypracování potřebné prováděcí dokumentace. 

 Předpokládaný termín realizace je nejpozději 4Q/2013. 
 Cenový limit zakázky je 950tis. Kč bez DPH. 

 
 
 
Základní technické parametry řešení: 
 

 Dodávka chladícího kompresorového soustrojí spolu s chladicí věží o přibližném 
chladícím výkonu min 150 kW. Stroj musí být typu vzduch – voda s tlakem vody do 
600 kPa. Chladící spád je 6°C / 12°C. Chladící věž s horizontálními ventilátory je 
s převýšením cca 2m od kompresoru a délce připojení do 8m. 

 Montáž kompresorů musí obsahovat všechny potřebné práce spojené s uvedením 
stroje do plného provozu s potřenými náplněmi, revizemi a doklady. 

 Úprava stávajících rozvodů kompresorů pro napojení nového stroje do kaskády 
chladících kompresorů spolu s dodávkou oběhových čerpadel pro všechny 
kompresory. 

 Úprava stávajících rozvodů chladu v 1PP VS1, která zajistí napojení na stávající 
rozvody chladící vody. Práce na připojení nesmí ovlivnit základní nepřetržité chlazení 
serverovny. 

 Dodávka a montáž silového přívodu ke kompresoru. Součástí dodávky je dodávka a 
montáž silového rozvaděče v blízkosti kompresoru s napojením ze zálohovaného 
rozvaděče v místnosti rozvaděče DA, ve kterém je nutno doplnit odpovídající jištění. 
Rozvaděč musí zajistit napájení a ovládání nejen kompresorového chladícího agregátu, 
ale i všech tří elektronicky řízených čerpadel Grundfos UPE. 

 Dodávka a montáž MaR spolu s úpravou vizualizace na dispečinku. Tato dodávka musí 
zajistit řízení a kontrolu všech parametrů dle zvyklostí pro MaR na ZČU přes silový 
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rozvaděč. Řízení musí být z rozvaděče MaR (TRONIC T8 D), který je v 1PP objektu VS a 
je zálohován napájením z centrální UPS.  

 Stavební příprava základů pro kompresor a věž. Zde se jedná o zhotovení betonového 
základu pro kompresor s tlumením vibrací dle požadavku norem. Součástí je dále 
zhotovení rámu pod ventilátorovou věž spolu s přemístění věže pro nejmenší 
jednotku. 
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9) Kritéria hodnocení nabídek: 
Jediným hodnotícím kritériem je cena nabídky. 
 
 
10) Práva zadavatele: 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo předmět plnění zrušit, změnit nebo doplnit podmínky té-
to výzvy a současně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to vše 
bez udání důvodů. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří nabídku poda-
li. 

 Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 

případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce. 
 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v této výzvě. Originál na-

bídky ani její jednotlivé části se uchazečům nevracejí. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nej-

vhodnější, o konečné podobě smlouvy. 
 
 
Seznam příloh: 
 

1. Krycí list nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 18. července 2013 

Dr. Ing. Jan Rychlík 
ředitel CIV 
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Příloha č. 1 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 V ROZSAHU A ZA PODMÍNEK UVEDENÝCH VE VÝZVĚ 

 

„RIPOII – záložní zdroj chladu“ 
 

 
Uchazeč o veřejnou zakázku: 
 

Adresa uchazeče:  
Zastoupený:  
IČ:     
DIČ:     
Bankovní spojení:  
   
Osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních (číslo telefonu, mail):  
ve věcech technických (číslo telefonu, mail):  

 
 
Uchazeč o veřejnou zakázku prohlašuje, že: 
 

1. Souhlasí s podmínkami obdržené písemné výzvy, které budou promítnuty do smlouvy 
mezi zadavatelem a zhotovitelem. 

2. Do nabídkové ceny promítl všechny podmínky a možné vlivy uvedené ve výzvě 
k podání nabídky  na tuto akci. 

3. Není v likvidaci, že nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky, že nemá nedopla-
tek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, 
kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a že není 
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 
 
 
 
Nabídková cena bez DPH: 
 

 
Nabídková cena s DPH: 
 
 
 
 
 
V …...................... dne ...........................                                   …………………….....………..…………………………………………... 
                                                                                                                                    Podpis razítko osoby oprávněné k podpisu smlouvy 


