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Výzva k podání nabídky veřejné zakázky - Stavební úpravy okolí
kostela NPM v Plané

a) Zadavatel:
MĚSTO PLANÁ
Sídlo: nám. Svobody 1, 348 15 Planá
IČO: 00260096, DIČ: CZ00260096, neplátce DPH ve vztahu k předmětu zakázky
zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Ťupa
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:

» Stavební úpravy okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané «
c) Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 05/2010
Dokončení stavby: předpoklad 2011, dle finančních prostředků zadavatele.
Na rok 2010 jsou v rozpočtu města prostředky na zaplacení provedených prací (kanalizace, kabely pro
VO a komunikace) v objemu max. 1,66.mil Kč bez DPH.
Místo plnění: parcely č.3509/1 89/1 -619 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 26.4.2010 do 1200 hod.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 4 500 000 Kč bez DPH
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Zadávací dokumentace:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebně montážních a řemeslných prací a 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 a kolaudaci stavby. Stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou
firmou ATELIER SOUKUP s.r.o, Plzeň.
Stavba zahrnuje následující části:
1 Architektonicko - stavební řešení
2 Komunikace
3 Kanalizace
4 Veřejné a slavnostní osvětlení
Přílohy zadávací dokumentace jsou ke stažení bez omezení na internetových stránkách města
www.muplana/zakazky . Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele.
e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace (§ 62)
Základní kvalifikační předpoklady:
prokáže zájemce v nabídce čestným prohlášením – vyplněním přílohy č.1
Profesní kvalifikační předpoklady:
Doloží zájemce v originále či ověřené kopii
1) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a
2) dokladu o oprávnění k podnikání (provádění staveb) – výpis z živnostenského rejstříku nebo ŽL.
Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze provést předložením výpisu ze
„Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“.
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH
g) zpracování nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom
originále. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v jedné uzavřené obálce, obálka bude opatřena razítkem
uchazeče, adresou na niž je možné nabídku případně vrátit a obálka bude zřetelně označena
nápisem:
NEOTEVÍRAT–VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stavební úpravy okolí kostela NPM
Nabídka musí obsahovat:
1) doklady o splnění kvalifikačních požadavků dle kap. e) této zadávací dokumentace
2) nabídkovou cenu v členění oceněného výkazu výměr
3) návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) – příloha č.2 této zadávací dokumentace
podepsaný statutárním zástupcem. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární
orgán uchazeče, je nutno předložit podepsanou nebo úředně ověřenou plnou moc k
zastupování uchazeče.
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeči mohou podávat zadavateli resp. jeho zplnomocněnému zástupci písemné dotazy k
zadávacím podmínkám. Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně na adresu
zadavatele a musí být doručeny zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění, a to individuálně po telefonické
domluvě.
Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Práva uchazeče a zadavatele:
 Uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
 Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou.
 Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podklady a informace ve
formě stanovené touto zadávací dokumentací, bude to mít za následek vyřazení nabídky,
taková nabídka nebude hodnocena.
 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Tyto náklady nesou uchazeči sami.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.
 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
 Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní
ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný
harmonogram stavebních prací.

Za Město Planá
Ing. Karel Vrzala
starosta
Přílohy (v elektronické podobě)
1. Tiskopis čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
2. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo – příloha č.2

3. Zadávací dokumentace – část projektové dokumentace
4. Výkaz výměr
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