Výzva k podání nabídky veřejné zakázky
na stavební práce
Zadavatel:
Město Planá
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na stavební práce projektu

Okolí rozhledny v Plané - místo výletů a odpočinku
financovaného z Programu rozvoje venkova za spoluúčasti města.

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: Město Planá
Adresa: nám. Svobody 1, 348 15 Planá
IČ: 002 60 096
DIČ: CZ 00260096, neplátce DPH vůči předmětu veřejné zakázky
Statutární zástupce: Ing. Karel Vrzala, starosta města
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku : Ing. Jiří Ťupa, Jan Pour
Tel.: 374 752 923

E-mail: it@muplana.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na úpravě komunikace pro pěší ve vodopropustné úpravě
k objektu rozhledny spolu s výstavbou altánu, sadovými úpravami a osazením parkových laviček s koši
na odpadky.
Bližší specifikace stavebních prací je uvedena v zadávací dokumentaci, seznam stavebních prací a jejich
dodávek je uveden ve výkazu výměr, který je také součástí zadávací dokumentace.

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je ke stažení na webových stránkách města Planá (www.muplana.cz/zakazky ) a
není zpoplatněna.
Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně na adresu zadavatele a musí být doručeny zadavateli
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Místo konání jednání, datum, hodina:
Datum a hodina pro předložení nabídek 6.4.2010 do 12:00 hodin
Nabídky je možné zasílat na adresu zadavatele:
Město Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá
poštou či předat osobně v době úředních hodin na podatelnu města v uzavřené obálce označené
nápisem NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
Datum, hodina a místo konání otevírání obálek 6.4.2010 ve 14:30 hodin v sídle zadavatele
Otevírání obálek je neveřejné.
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Požadavek na poskytnutí jistoty:
Jistota nebude zadavatelem požadována.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů:
Požadováno bude :
•

splnění základních kvalifikačních předpokladů ( čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v ZD)

•

splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů
k datu podání nabídky nebo jiné adekvátní evidence, doklad o oprávnění k podnikání)

•

splnění technických kvalifikačních předpokladů (seznam min. 3 referenčních zakázek obdobného
charakteru realizovaných za poslední 3 roky včetně údajů o tom, zda tyto stavební práce byly
provedeny řádně a odborně).

Kritérium pro zadání zakázky:
Nejnižší nabídková cena.

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

Doplňkový požadavek ve vztahu k PRV ČR :
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
bude uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

V Plané dne 12.3.2010

………………………………
ing. Karel Vrzala
starosta
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