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Výběrové řízení                                                                    
„Náhrada ŘS na lince Akvapur“ na Z-EVH

Základní informace o poptávajícím:
SPOLANA a.s.
Centralizovaný nákup
ul. Práce 657
277 11 Neratovice

IČ: 45147787
DIČ: CZ45147787

1. Předmět poptávkového řízení

Popis navrhované investice vč. specifikace návrhu možného technického řešení:

Cílem investice je náhrada stávajícího řídícího systému Alfa Laval SC 35 z roku 1991 novým. 
Součástí dodávky bude projekt M+R, SW projekt, který musí obsahovat algoritmy řízení a vývojové 
schéma a projekt technologický (výpočty nových měření apod.) Dle tohoto bude poté naprogramován 
nový řídící systém.
Po schválení projektu bude teprve možno zahájit vlastní práce.
Dodavatel  nového řídícího systému musí mít prokazatelné zkušenosti se stejným nebo podobným 
zařízením, doložené referencemi. Nedodané (neodpovídající) reference budou důvodem k vyřazení 
z výběrového řízení.
V nabídce uveďte:

 nové měření na HCL – průtokoměr na regeneraci 
 NaOH – průtokoměr na regeneraci
 2 x průtokoměr na měření ředící vody pro HCL a NaOH 
 průtokoměr na vstupu AČV 
 nové měření hladiny v zásobníku HCL a NaOH 
 nové rozvody ovládacího vzduchu včetně solenoidových ventilů. 
 nová regulační uzavírací armatura (klapka – nerez) na výstupu z demi linky.
 přenos hodnot křemíku ze stávajícího měření do nového řídícího systému, veškerá 

technologie bude zobrazována a řízena z nového PC (včetně min. 24“„ obrazovky a 
příslušenství) v místnosti velínu DEMI

 zajištění přenosu vybraných dat do podnikového bilančního systému
 uvedení do provozu. 

Veškerá dostupná dokumentace je v přílohách.  

Umístění investice:
budova  C2460 - vlastní technologie, nádrže HCL a NaOH, velín DEMI

Vymezení hranic investice:  
nový rozvaděč s řídícím systémem v místnosti velínu DEMI, rozvaděč v technologii v prostoru linky 
(svorkovnicový rozvaděč), původní kabeláž zůstane zachována,  příslušné SW vybavení  pro přenos 
dat z nového řídícího systému do systému sběru dat pro energetiku (bilanční systém)
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Specifikace napojovacích míst na hranicích investice:
stávající rozvaděč se starým ŘS  bude nahrazen novým umístěným ve stejné pozici, ale min. 
1 m nad podlahou 
stávající svorkovnicový rozvaděč u technologie bude nahrazen novým, plastovým 

Specifikace vstupních proudů:   
AČV, HCL, NaOH, vzduch, DEMIvoda – parametry uvedeny v pracovní instrukci 

Specifikace ostatních požadavků a technických parametrů:
zhotovitel je nositelem technologického know-how bez ohledu na zvyklosti a zkušenosti obsluh a 

technologů
zařízení musí být po výměně schopno bezporuchového provozu, záruka min 24 měsíců, veškeré 
certifikáty, revizní zprávy dokumentace v papírové podobě a na CD min v 6 vyhotoveních, SW 
projekt včetně algoritmů

Stanovení požadavků na cílové parametry C
Délka rekonstrukce nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů. Součástí dodávky bude zkušební provoz 
v délce min 30 dnů a poté garanční test v délce min 72 hodin.

Podkladové výkresy:
schéma technologie, pracovní instrukce pro obsluhu demineralizační stanice akvapur.
provozní manuál, výpis programu, seznam přístrojů a alarmů, schéma zapojení a svorkovnice, diagram 
činností

1.2 Obecné požadavky na plnění zhotovitele : 
• Vše, co nebude výslovně uvedeno jako spolupůsobení poptávajícího, musí být plněním 

nabízejícího a musí být obsaženo v nabídkové ceně.
• Zhotovitel prohlašuje, že zkontroloval správnost a úplnost všech podkladů, projektové 

dokumentace a pokynů předaných mu objednatelem před uzavřením této smlouvy a zaručuje 
jejich správnost, úplnost a způsobilost k řádnému provedení předmětu plnění dle této 
SMLOUVY.

• Původcem odpadu je zhotovitel. 

2. Podmínky výběrového řízení 

2.1 Podmínky poptávkového řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení výběrové řízení zrušit 
Nabízející nese veškeré náklady spojené s přípravou, zpracováním a podáním nabídky a nemá 
právo na úhradu nákladů, spojených s účastí v poptávkovém řízení
Podané nabídky nebude poptávající vracet nabízejícím
Nabízející nemají právo účasti na otevírání obálek s nabídkami.
Nabídka musí být zpracována a rozčleněna v souladu s touto zadávací dokumentací 
Nabídka musí věcně zahrnovat alespoň minimální rozsah požadovaného plnění, který je uveden 
v čl. 1 poptávky. Nabídky, které nebudou zahrnovat minimální rozsah požadovaného plnění 
mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.
Výsledek poptávkového řízení je nepřenosný na jiné firmy bez souhlasu poptávajícího.
V průběhu poptávkového řízení ani po jeho ukončení nebude poptávající podávat nabízejícím  
jakékoliv informace  o podaných konkurenčních  nabídkách . 
Poskytnutí nepravdivých údajů v nabídce nebo nabídka nebude zahrnovat minimální rozsah 
požadovaného plnění, bude důvodem pro vyřazení nabízejícího z poptávkového řízení.
Poptávající si vyhrazuje právo provést vyhodnocení poptávkového řízení vícekolově. Pro užší 
kola mohou být stanoveny doplňující podmínky k upřesnění nabídek. Veškeří subdodavatelé 
nabízejícího podléhají odsouhlasení poptávajícím. Poptávající si vyhrazuje právo zúžit výběr 
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subdodavatelů a to ve vazbě na doložené doklady a zkušenosti. V případě nesouhlasu 
poptávajícího se subdodavatelem navrhne nabízející jiného subdodavatele. 

2.2 Termín realizace
do 30.11.2014

3. Obsah a členění nabídky
A) Dokladová část: není nutná  pokud nabízející již předložil v rámci nabídek PŘ v roce 2013 a 

nedošlo od té doby ke změnám
- identifikační a kontaktní údaje nabízejícího; jméno osoby zodpovědné za podání nabídky
- kopie výpisu OR 
- oprávnění k vykonávání předmětné činnosti, včetně příslušných certifikátů kvality
- způsob krytí rizik spojených s podnikáním nabízejícího (pojištění)
- soupis referencí nabízejícího

B) Technická část :
-            rozsah nabízeného plnění
- specifikace případných odchylek od projektové dokumentace
-            harmonogram realizace
-            požadavky na spolupůsobení poptávajícího
- podrobná specifikace dokladů a zkoušek 
- délka záruční doby

C) Cena a platební podmínky
musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací (např. náklady na ubytování, cestovné 

apod.)
-            nabízenou limitní cenu + DPH 
- limitní cena bude obsahovat rezervu ve výši 5%, která bude určena výhradně na případné 
vícepožadavky objednatele
-            platební podmínky

4. Kontaktní osoby 
Kontaktní osoba provozovatele: Lukáš Karlík ; vedoucí Z-EVH, 736506499; lukas.karlik@spolana.cz

Ing. Zdenko Mišovič ; technický specialista, 736506482; 
zdenko.misovic@spolana.cz
Jiří Dudek; vedoucí provozu vodárna; 736506481; 
jiri.dudek@spolana.cz

Kontaktní osoba pro obchodní dotazy:  Ivana Hradcová; nákupčí – Investice, 736505594;   
ivana.hradcova@spolana.cz

Za investiční výstavbu: Martin Šanda; investiční výstavba, 603565245; martin.sanda@spolana.cz

5. Forma podání nabídek 

Nabízející předloží nabídku osobně do podatelny SPOLANA a.s., nebo zašle doporučeně poštou na 
adresu poptávajícího. 
• Nabídky musí být předloženy ve dvou samostatných zalepených obálkách. 
• Jedna obálka bude obsahovat dokladovou a obchodně-technickou část a bude označena takto: 

mailto:lukas.karlik@spolana.cz
mailto:zdenko.misovic@spolana.cz
mailto:ivana.hradcova@spolana.cz
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„Náhrada ŘS na lince Akvapur na Z-EVH “ ve Spolana a.s.
nerozlepovat – poptávkové řízení !

Dokladová a technická část

NABÍZEJÍCÍ: .................................................................................

- Druhá obálka bude obsahovat cenu a bude označena takto:

„Náhrada ŘS na lince Akvapur na Z-EVH“ ve Spolana a.s.
nerozlepovat – poptávkové řízení !

cenová část

NABÍZEJÍCÍ: .................................................................................

Upozornění: Nabídky předložené jiným způsobem a formou budou vyřazeny z výběrového 
řízení.

6.  Termín pro podání nabídek
Nabízející musí zaslat/předat svoji nabídku nejpozději do 29.9. 2014 do 15,00 hodin.

V případě, že nabídku obdržíme po tomto termínu bez předchozí vzájemné dohody o posunutí 
termínu pro doručení nabídky, bude tato nabídka vyřazena z výběrového řízení.

7. Adresa pro podání nabídky:
SPOLANA a.s.
Ivana Hradcová
Investice
ul. Práce 657
277 11 Neratovice

8. Přihláška do výběrového řízení 
Žádáme Vás obratem o potvrzení obdržení poptávky a o vyjádření, zda se účastníte poptávkového 
řízení na e-mail : ivana.hradcova@spolana.cz.

9. Prohlídka staveniště 
Prohlídka staveniště - termín není stanoven, v případě potřeby si 

individuální termín dohodněte s p. Šandou
Osoby musí být vybaveny vlastní ochrannou přilbou a  dalšími ochrannými prostředky 
(montérky, pracovní obuv, ochranné brýle ). Bez těchto ochranných pomůcek nebude příslušná 
osoba vpuštěna do areálu!!!!!!
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