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Výzva k podání nabídky - zateplení střechy Mateřské školy
Havlíčkova

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:

» Zateplení střechy Mateřské školy Havlíčkova ulice , Planá «
c) Zadávací dokumentace:
Předmětem je dodávka stavebně montážních a řemeslných prací včetně dodávek materiálu pro
realizaci výše uvedené stavby v Plané, okr. Tachov. Součástí dodávky je i dokumentace
skutečného provedení stavby, revizní zprávy a zkoušky potřebné pro uvedení do provozu.
Stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou firmou Ing. Pavel Kodýtek, Planá,
Revoluční 823.
Z dokumentace stavebních úprav a zateplení mateřské školy se nyní zadává pouze zateplení střechy a
s tím související práce viz výkaz výměr.
Zadávací dokumentace se poskytuje v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým
přístupem na internetových stránkách www.muplana.cz/zakazky/zakazky.htm. Pro zobrazení stačí
běžné programové vybavení. Kompletní projektová dokumentace v papírové podobě je k nahlédnutí u
zadavatele.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické dohodě.
—————————————————————————————————————————————————
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Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: 1.7.2011
Dokončení stavby předpoklad: 07-08/2011
Místo plnění: Planá, Havlíčkova čp. 449, parcela č.899 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní,
Stavba bude probíhat při omezeném provozu budovy – v červenci má mateřská škola prázdniny,
v srpnu běžný provoz. Při provádění je nutno zachovat přístupnost budovy a ochranu proti dešťové
vodě po celou dobu provádění.
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 03.06.2011 do 1200 hod.
e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona prokáže zájemce čestným prohlášením nejpozději před podpisem smlouvy.
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 5 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek dle kritérií seřazených sestupně
podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:

Kritérium

Váha v %

1. Výše nabídkové ceny
2. Délka záruční doby za jakost díla
3. Délka doby výstavby

80
10
10

Za Město Planá
Mgr. Martina Němečková
starostka

Příloha:
Zadávací dokumentace v elektronické podobě
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