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Výzva k podání nabídky na opravu fasády školy náměstí Svobody

a) Zadavatel:
Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvková organizace
Sídlo: nám. Svobody 59, 348 15 Planá
IČO: 75005581
Statutární zástupce: Mgr. Jindřich Kolesa, ředitel
Zadavatel je zastoupený na základě plné moci ve smyslu § 151 zákona o zadávání veřejných
zakázek
Městem Planá
Sídlo: nám. Svobody 1, 348 15 Planá
IČO: 00260096, DIČ: CZ00260096
zastoupené starostkou Mgr. Martinou Němečkovou
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Ťupa
telefon: 374 752 911, 374 752 923, fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz
Zadavatel uplatňuje postup podle § 18, odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a proto se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
b) Informace o předmětu veřejné zakázky na stavební práce:

» Oprava východní fasády ZŠ náměstí, náměstí Svobody 59, Planá«
c) Zadávací dokumentace:
Předmětem je dodávka stavebně montážních a řemeslných prací a dodávek materiálu pro
realizaci výše uvedené stavby v Plané, okr. Tachov.
Rozsah díla je vymezen zadávací dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Kodýtkem.
Stavba zahrnuje následující části:
- oprava východní fasády školy
- nátěr a oprava klempířských prvků
- osazení prostředků proti sedání holubů - hrotový nebo síťový systém
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Textová část zadávací dokumentace se zasílá s výzvou. Kompletní zadávací dokumentace je
v elektronické formě k dispozici ke stažení na www.muplana.cz/zakazky/zs-nam-fasada/zadani.zip .
Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: 29.6.2012
Dokončení stavby: 29.8.2012
Místo plnění: Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, Planá
Prohlídky místa stavby: jsou možné po telefonické dohodě o termínu prohlídky (ing. Ťupa –
374752923).
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Planá je do dne
11.6.2012 do 12:00 hod. Nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem, adresou a IČ
uchazeče a sdělením: NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava fasády škola".
e) údaje o hodnotících kritériích
1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
f) Požadavky na obsah nabídky
Vaše nabídka musí obsahovat:
1) Příslušné doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního
rejstříku, živnostenský list apod.) - postačí prostá kopie. Rozsah oprávnění k podnikání musí
odpovídat předmětu zadávané zakázky.
2) Technické kvalifikační předpoklady: osvědčení objednatelů o minimálně 3 realizovaných
obdobných zakázek (opravy fasád) v období 2006-2011 s uvedením ceny, doby a místa provádění
stavebních prací. Cena obdobné zakázky je stanovena na minimálně 500 tis.Kč.
3) Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem – závazný vzor je součástí zadávací
dokumentace
4) Položkový rozpočet, který bude zpracován v podrobnostech podle výkazu výměr, ve kterém
uchazeč uvede celkovou cenu za provedení veřejné zakázky bez DPH a s DPH.

Nabídku je uchazeč povinen předložit v českém jazyce. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku pokud upustí od záměru realizovat dílo
a to i bez udání důvodů.

Za Město Planá
Ing. Jiří Ťupa
vedoucí odboru SMI

Příloha: Zadávací dokumentace
- Souhrnné technická zpráva
- Výkaz výměr
- Schéma fasády
- Fotodokumentace s vyznačením jednotlivých prvků
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