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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

a) 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 a Jan Pour
telefon: 374 752 911, 374 752 923, fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz
uplatňuje postup podle § 18, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen »zákon«) a zasílá výzvu dodavatelům k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého
rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
b) Informace o předmětu veřejné zakázky na stavební práce:

» Oprava částí komunikací – Plzeňská, Nádražní, Planá «
c) Zadávací dokumentace:
Předmětem je dodávka opravy povrchu živičných komunikací a příslušenství komunikací výše
uvedených Plané, okr. Tachov. Oprava nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, projektová
dokumentace není zpracována.
Stavba bude probíhat při běžném, omezeném provozu, případné DIO pořídí a projedná zhotovitel
stavby podle technologie a harmonogramu provádění opravy.
Stavba je vymezena výkazem výměr a situací.
Plzeňská ulice – poloha http://www.mapy.cz/s/2ky0
příjezd k řadovým garážím, délka opravovaného úseku živičné komunikace 80 m, šířka 3,5 m.
Předpoklad je očištění plochy, odfrézování cca 30 % povrchu k napojení na stávající plochy. Součástí
je oprava odvodňovacího rigolu v délce 95 m zahrnující výkop, lože, pokládku příkopových tvárnic
s jednostranným opevněním svahu zatravňovaní tvárnicí do výše 0,4 m, zaústění k propustku.
Nádražní ulice – poloha http://www.mapy.cz/s/2kxX
příjezd k rodinných domkům, délka opravovaného úseku živičné komunikace 33 m, šířka 4,0 m.
Předpoklad je očištění plochy, odfrézování povrchu, napojení na stávající plochy.
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Zadávací dokumentace se zasílá s výzvou.
Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 10/2011
Dokončení stavby: dle nabídky
Místo plnění: parcely č. 3612/9, 1622/5 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny Městského
úřadu Planá je do dne 20.9.2011 do 1200 hod.
Min. obsah nabídky: doklady o splnění kvalifikace, položkový rozpočet (podle výkazu výměr) a
doplněný návrh smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace, závazný údaj je záruční doba v délce min.
36 měsíců, smluvní pokuty a platební podmínky, uvedené ve vzoru smlouvy.

e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace (§ 62)
Základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona prokáže zájemce v nabídce čestným prohlášením.
Profesní kvalifikační předpoklady:
doloží zájemce prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a prostou kopií
dokladu o oprávnění k podnikání.
Technické předpoklady:
zájemce doloží seznam minimálně 3 obdobných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
V případě nedoložení technických předpokladů bude nabídka vyloučena z hodnocení.
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
g) další údaje
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit či doplnit.

Za Město Planá
Mgr. Martina Němečková
starostka

Příloha: Zadávací dokumentace – www.muplana.cz/zakazky
– situace Plzeňská
– situace Nádražní
– výkaz výměr Plzeňská
– výkaz výměr Nádražní
– vzor smlouvy o dílo
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