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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Obnova nafukovací
haly Planá

Zadavatel:
MĚSTO 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 zasílá výzvu dodavatelům k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu.
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.
Předmět veřejné zakázky:

» Obnova Nafukovací haly, Planá «
Místo stavby je u Základní školy Na Valech č.p. 143. V současné době je na místě stavby
plocha s umělým trávníkem, kotvení, odvodňovací žlábky, vstupní a únikové dveře. Původní
nafukovací hala byla realizována v roce 2004 a po zimě 2012 byly neopravitelně poškozeny
plachty, benzínový náhradní zdroj tlakového vzduchu má poškozený startér.
Popis původní haly





půdorysné rozměry podlahy haly: 44,3 x 15,85 m
výška 8 m (původní)
konstrukce haly – přetlaková
komunikační spojení s budovou školy, využití stávajících šaten a sociálního zařízení pro provoz
haly.
 využití zbytkové rezervy výkonu teplovodní plynové kotelny školy pro vytápění haly v zimním
období teplovodním výměníkem o výkonu 100 kW.
Prohlídka místa realizace je stanovena na 12.7.2012 od 10 hod. Případně dle telefonické dohody.
—————————————————————————————————————————————————
Ústředna:
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Bankovní spojení:
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GE Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/0600
e-mail:
it@muplana.cz
www.muplana.cz

Součástí zakázky je zejména:
- dodávka nosné vzduchotěsné PVC plachty, světlo propustné s barevnými čely, plošná
hmotnost folie min. 550 gr/m2, součástí musí být systém pro zavěšení zářivkových svítidel ve
dvou řadách (původní svítidla jsou k dispozici včetně kabeláže).
- Dodávka tepelné izolace – (PE izolační folie) počet vrstev 2-3 podle požadovaného součinitele
prostupu tepla max. U = 1,98 W/m2K1 (tepelný odpor min. R = 0,5 m2K/W)
- Dodávka PE ochranné folie, UV stabilizované
- Dodávka zatěžovacích pytlů z cca 50 % jsou poškozené
- Oprava benzínového náhradního zdroje tlakového vzduchu - má poškozený startér
- Odborná montáž haly z dodaných dílů, původní nosná pozinkovaná lanová síť je k dispozici.
- Zaškolení obsluhy, dodání návodu na obsluhu
- Vypracování požární zprávy – vzhledem k těsné blízkosti školní budovy
Dodací podmínky:
- splnění legislativních podmínek pro stavbu haly
- cena musí obsahovat veškeré náklady včetně dopravy a vedlejších nákladů
- záruční doba 36 měsíců
- splatnost faktur 15 dní dle smlouvy
- Termín dokončení montáže 30.9.2012
Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace (situace staveniště).
Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny součtu všech požadovaných součástí plnění
včetně DPH.
Datum a hodina pro předložení nabídek:
Nabídky je možné zasílat do 18.7.2012 do 12:00 hodin
Adresa zadavatele: Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
Nabídky je možno zaslat poštou či předat osobně v době úředních hodin na podatelnu města
v uzavřené obálce označené nápisem „ NEOTEVÍRAT- Nafukovací hala“, na které musí být uvedena
adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

Digitálně podepsal Mgr. Martina Němečková
DN: C=CZ, O=Město Planá [IČ
00260096], OU=Město Planá, OU=60,
CN=Mgr. Martina Němečková,
serialNumber=P255184, title=starostka
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění: Planá
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Datum: 03.07.2012 15:22:16

Za Město Planá
Mgr. Martina Němečková
starostka

Příloha:
Zadávací dokumentace – půdorys a řez
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