Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky
na zpracování zadávací dokumentace a kompletního zajištění administrace zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavby včetně vybavení „Sběrný dvůr Planá“
Identifikační údaje zadavatele:
Město Planá
Adresa: nám. Svobody 1, 348 15 Planá
IČ: 00260096
DIČ: CZ00260096
Statutární zástupce: Mgr. Martina Němečková, starostka města
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku : Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku a investic
Tel.: 374 752 923

E-mail: it@muplana.cz

Prostřednictvím této výzvy Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování zadávací dokumentace a
kompletní zajištění administrace veřejné soutěže na výběr zhotovitele stavby včetně dodávky
technologie a vybavení pod názvem „Sběrný dvůr Planá“ (dále jen „projekt“). Předpokládaná výše
zakázky 45 tisíc Kč bez DPH, kterou město Planá jako zadavatel realizuje v souladu s příslušnými
dokumenty Operačního programu životní prostředí – pravidly pro výběr dodavatelů v rámci programu
OPŽP “). jako zakázku malého rozsahu, 1. kategorie.
Projekt je na základě rozhodnutí podpořen finančními prostředky Operačního programu Životní
prostředí pod číslem 11087254-SFŽP. V této souvislosti je při přípravě a realizaci uvedených prací
nutné respektovat zákon o veřejných zakázkách a veškerá pravidla Operačního programu Životní
prostředí. Dle zákona o veřejných zakázkách je výběr dodavatele stavby a vybavení sběrného dvora
podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Popis předmětu zakázky:
1. zpracování podkladů pro zahájení zadávacího řízení pro výběr dodavatele projektu,
2. projednání návrhu výzvy a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu se
zadavatelem (včetně zapracování připomínek zadavatele),
3. projednání návrhu výzvy a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu
s poskytovatelem podpory (SFŽP ČR) včetně zapracování připomínek poskytovatele podpory
a vydání souhlasného písemného stanoviska k dokumentům ze strany poskytovatele podpory,
4. provedení vlastní veřejné soutěže – kompletní organizace a administrace veřejné soutěže
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do fáze
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, a to formou v zastoupení zadavatele, města
Planá (včetně případné administrace námitek uchazečů) – v přímé kooperaci se zadavatelem
5. zajištění reprodukce veškeré dokumentace zasílané uchazečům (v dohodnutém počtu výtisků
dokumentace)
6. předání kompletní dokumentace k výběru dodavatele zadavateli v originále a v jednom
vyhotovení prosté kopii
7. příprava podkladů pro rozhodnutí orgánů města v rámci postupných kroků realizace předmětu
díla

Město Planá zajistí nezbytnou koordinaci vyplývající z postavení zadavatele a rovněž kooperaci se
zpracovatelem technické stavební dokumentace, (projekt pro stavební povolení zpracovala Inženýrská
kancelář Bartoň- Hajšman s.r.o IČ: 497 89 066) a stejně tak se subjektem zajišťujícím řízení celé
realizace projektu v zastoupení města Planá kterým je Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje, obecně prospěšná společnost, IČ: 25245091. Tato spolupráce a koordinace je nezbytná.

Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 02/2012
Dokončení výběrového řízení: max. 31.5.2012
Místo plnění: budova radnice Planá – náměstí Svobody 1
V rámci předložení Vaší nabídky požadujeme:
1) Návrh smlouvy o dílo (popř. mandátní smlouvy) na zajištění zpracování zadávací
dokumentace a celé kompletní realizaci veřejné soutěže s uvedením nabídkové ceny a
respektování doby plnění, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
2) Příslušné doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis
z obchodního rejstříku, živnostenský list apod.) - postačí prostá kopie. Rozsah oprávnění k
podnikání by měl odpovídat předmětu zadávané zakázky.
3) Doklad o splnění dalších kvalifikačních předpokladů - soupis min. 3 realizovaných obdobných
zakázek v období 2008-2011.
Vaši nabídku zašlete či osobně doručte na adresu zadavatele nejpozději do 1.2.2012 do 12:00 hodin.
Obálku s nabídkou označte heslem
Nabídka „Zadávací dokumentace sběrný dvůr“ – NEOTEVÍRAT.

Podmínky zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení lze do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodů.

Základní hodnotící kritérium nabídky:
Nejnižší nabídková cena.
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.
Nabídka bude posouzena orgány města a o Vaši nabídce bude rozhodnuto nejpozději do 10.2.2012.
V Plané dne: 18.1.2011

Za město Planá
Mgr. Martina Němečková
starostka města

