MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů
s dálkovým odečtem, provádění rozúčtování topných nákladů
v bytových domech, které jsou v majetku města Kopřivnice“

.

Specifikace předmětu veřejné zakázky :
Předmětem zakázky je:
• výměna 1966 ks elektronických indikátorů otopných nákladů (dále jen EITN)
pro jednotlivé byty dle seznamu, který tvoří přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace a dále
• rozúčtování otopných nákladů, čímž zadavatel rozumí zejména tvorbu
rozúčtovací databáze a hodnotících koeficientů pro systém rozúčtování
otopných nákladů a zajištění všech potřebných úkonů pro bezproblémový
provoz zařízení. V souvislosti s tímto je předmětem veřejné zakázky také
provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na
konečné spotřebitele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 38552000-9 – Elektronické měřiče
Kód CPV: 72313000-2 – Sběr dat
Kód CPV: 79330000-6 – Statistické služby
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění:
Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména:
•
odečet stávajících indikátorů topných nákladů (dále jen EITN) na zápis hodnoty do
odečtového formuláře
•
demontáž stávajícího EITN
•
montáž nového elektronického dvoučidlového EITN s dálkovým odečtem
•
zaplombování montážní plombou
•
podpis montážního protokolu
•
provádění periodických dálkových odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na
konečné spotřebitele
•
možnost ručního (vizuálního) odečtu hodnot na měřidlechl při změnách uživatelů bytů
v průběhu zúčtovacího období
•
dodání dálkového čtecího zařízení včetně licence k programu - stažení dat
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•
•

zajištění kompatibility s programem WINDOMY (viz příloha č. 6)
zasílání elektronického výsledku vyúčtování (viz příloha č. 6 )

Požadavky na indikátor
•
•
•

•
•
•

•

Měřič může být použit na litinová, plechová a hliníková tělesa
Indikátorem se rozumí indikátor splňující požadavky normy ČSN EN 834
Indikátor musí pracovat dvousnímačovou metodou a údaj indikátoru je bezrozměrný (čl.
4.9 této normy) a není v indikátoru vyhodnocen za použití vyhodnocovacích koeficientů
podle čl 4.18 této normy ani korekcí podle ustanovení § 4, odst. 3 vyhlášky č 372/2001 Sb.,
v platném znění
Indikátor musí umožňovat dálkové čtení pomocí radiového přenosu v pásmu 433 nebo 868
MHz
Měřič musí umožnit odečet údajů vizuálně i dálkově, tzv. Walk-by nebo Drive-by systémem
(systém odečtu pochůzkou v objektu nebo z místa mimo objekt, například z automobilu)
Indikátor musí být způsobilý (bez úprav nebo po softwarové změně nastavení vnitřních
parametrů) k začlenění do AMR odečtového systému (systém způsobilý pro týdenní nebo
měsíční odečet a k dálkovému přenosu odečtených dat - zpravidla přes radiové uzly
umístěné uvnitř objektu - za účelem plnění požadavků čl. 13 Směrnice evropského
parlamentu a Rady číslo 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006)
Zadavatel požaduje na dodané měřiče záruku minimálně 60 měsíců.

Požadavky na zajištění provozu systému rozúčtování:
• Provoz systému rozúčtování otopných nákladů v návaznosti na instalované elektronické
•
•
•

EITN bude řešen na základě samostatné smlouvy o poskytnutí služby rozúčtování
Vyúčtování bude kompletně dodáno nejpozději do 25. 3. daného roku
Bude-li až při odečtu zjištěno, že přístroj z důvodů nezaviněných nájemníkem ve
sledovaném období neměřil, stanoví dodavatel služby spotřební složku dle platné legislativy
Poskytovatel je povinen každoročně zajistit (po dobu trvání smlouvy), aby jím pověřená
osoba byla k dispozici objednateli i konečným spotřebitelům v reklamační době trvající 30
kalendářních dnů následujících po datu stanoveném zákonem nebo prováděcí vyhláškou pro
doručení vyúčtování konečným spotřebitelům. Tato pověřená osoba bude poskytovat
součinnost objednateli i veřejnosti (např. při uplatnění reklamací, sdělování informací,
apod.), zejména uživatelům bytů, ve kterých budou umístěny indikátory.

Doba provedení díla a místo plnění veřejné zakázky:
Zahájení prací: březen 2014 – realizace výměny EITN s dálkovým odečtem
Ukončení plnění: Smlouva na výměnu EITN s vítězným dodavatelem bude uzavřena:
1. na kompletní dodávku a montáž bez vad a nedodělků do konce března 2014
2. na rozúčtovací službu dle výsledků výběrového řízení v návaznosti na poskytovanou
záruku EITN
Místo plnění veřejné zakázky: Bytové domy v majetku Města Kopřivnice, k.ú. Kopřivnice

S pozdravem

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM v.r.
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