
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu

Název veřejné zakázky: RIPO III – Rozšíření chladící 
kapacity serverovny UI420

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:

Ing. Libor Šmíd
smid@civ.zcu.cz
+420-377632849

Ing. Vladimír Rudolf
dolf  @civ.zcu.cz
+420-377632805

1) Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dodávku a kompletní montáž 
chladicích jednotek přesné klimatizace, které budou funkčně integrovány 
s instalovanými zařízeními a takto vzniklý celek zajistí spolehlivou dodávku 
chladu o požadovaném výkonu. Vzhledem k připravené infrastruktuře 
požadujeme jednotky typu UNIFLAIR, TDC0700A, 25,9kW nebo obdobných 
funkčně a rozměrově kompatibilních. 

2) Termín a místo plnění:

Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy
Termín dokončení: 20.říjen 2014

Místo plnění: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 
20, 306 14 Plzeň

3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Hodnota veřejné zakázky je 1 140 000,- Kč bez DPH (tj. 1 379 400,- 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:

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:  0,2  %  z celkové  smluvní  ceny  vč.  DPH. Smluvní  pokuta
za každý den prodlení se zaplacením faktury objednatelem (zadavatelem): 0,1 %
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: RIPOIII – Rozšíření chladící kapacity “.

Uchazeč  podá  svoji  nabídku  v jednom  vyhotovení  v listinné  i elektronické
podobě (kopie dokumentace na CD) a to nejpozději do 20. srpna 2014

Západočeská univerzita – CIV, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nedílnou součástí nabídky musí být:
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 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:

Serverovna UI420 je realizována podle I. etapy projektu RIPO. V této 
etapě je chladicí výkon  HD části 75kW s tím, že pro rozšíření je připravena 
infrastruktura (přívod chladicí vody, napájecí přípojky). Rozšíření je připraveno 
pro tři chladící jednotky přesné klimatizace. Stávající jednotky jsou typu 
UNIFLAIR, TDC0700A, 25,9kW. Rezervní přípojky chladicí vody jsou připraveny 
pro jednotky tohoto typu.

Specifikace řešení:

Cílem tohoto projektu je realizovat dodávku a kompletní montáž  tří 
chladících jednotek přesné klimatizace do připravených pozic, které budou 
funkčně integrovány s instalovanými zařízeními a takto vzniklý celek zajistí 
spolehlivou, redundantní (5+1) kontinuální dodávku chladu o požadovaném 
výkonu. 

 Předpokládaný termín realizace je nejpozději  20.říjen 2014.
 Cenový limit zakázky je 1 140 tis. Kč bez DPH.

9) Výběrové kritérium:

Jediným výběrovým kritériem je nabídková cena.
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