MĚSTO PLANÁ
odbor správy majetku a investic
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
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846/2013/OSMI

Bc. Jan Pour / IT
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Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
realizaci stavební akce „ Chodník Mezibranská Planá – I. etapa “

1 . Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele :
Sídlo :
IČ :
DIČ :
Zastoupený :
Zástupci ve věcech technických :
www:
Telefon:
Fax:

Město Planá
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
00260096
CZ00260096
starostkou Mgr. Martinou Němečkovou
ing. Jiří Ťupa, Bc. Jan Pour
www.plana.cz
374752923, 374752928, 777623079
374752929

2. Druh a předmět veřejné zakázky
Výkony související s plněním veřejné zakázky budou požadovány v rozsahu projektové
dokumentace, výkazu výměr a technické specifikace a uživatelských standardů stavby,které
jsou součástí zadávací dokumentace. Věcně se jedná zejména o:
- celkovou rekonstrukci části Mezibranské ulice v Plané (vjezdu do prostoru náměstí od
křižovatky se Zámeckou ulicí) spolu s umístěním chodníku pro pěší
- úpravu organizace parkování na západní straně náměstí Svobody v prostoru před
objektem kina.
Místem plnění je Planá, k.ú. Planá u Mariánských Lázní /okres Tachov); 721280.
Předpoklad zahájení prací na předmětné veřejné zakázce je 04-05/2013. Termín zahájení
plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním
příslušné smlouvy.

—————————————————————————————————————————————————
Ústředna:
374 752 911
Bankovní spojení:
IČO: 00260096
Telefon:
374 752 923
Čs. Spořitelna Planá, č.ú: 1980720349/0800
DIČ: CZ00260096
Fax:
374 752 929
GE Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/0600
e-mail:
it@muplana.cz
www.muplana.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo z finančních důvodů jednostranně změnit předpokládaný
termín zahájení stavby, ukončení stavby a rozsah díla !
Po odstranění stávajícího krytu komunikace bude následně projektantem rozhodnuto o
nutnosti výměny podkladních vrstev komunikace.
Termín dokončení a protokolárního předání stavby, který zadavatel připouští jako poslední
možný je 31.10.2013.
Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení a předání stavby před tímto dnem
nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku v uzavřené obálce označené " NEOTVÍRAT veřejná zakázka - Chodník Mezibranská Planá ". Lhůta pro podání nabídek začíná běžet
den po odeslání výzvy, tzn. od 14.2.2013 a
končí dne 11.3.2013 ve 12,00 hodin.
Nabídky je možno podávat doporučenou poštou na adresu zadavatele Město Planá, náměstí
Svobody 1, 348 15 Planá, a to tak, aby byly doručeny do 11.3.2013 do 12,00 hod. Nabídky je
možno podávat osobně na stejnou adresu do podatelny MěÚ Planá, a to každý den od 8,00
hod do 14,00 hod. V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 11.3.2013 je možné podat
nabídku osobně v době od 8,00 do 12,00 hod tamtéž. Nabídky podané elektronickými
prostředky musí být podány v souladu s požadavky §149 zákona č.137/2006 Sb. v platném
znění.
Otevírání obálek se uskuteční dne 11.3.2013 ve 14,30 hodin na adrese zadavatele při jednání
Rady Města Planá v kanceláři starostky.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění :
a) základních kvalifikačních předpokladů podle §53
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle §54
c) technických kvalifikačních předpokladů podle §56
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel :
 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné
zakázky,
 osvědčení o autorizaci dle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění.
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel :
 seznam techniků a technických útvarů, které se budou podílet na plnění předmětu
veřejné zakázky
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za realizaci zakázky
 přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky - doloží čestným
prohlášením.
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Dodavatel může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů Výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje
prokázání :
a) základních kvalifikačních předpokladů podle §53
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle §54
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů Certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
5. Údaje o hodnotících kriteriích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
6. Zadávací dokumentace
a) obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení
nabídkové ceny
Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle
zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Obchodní podmínky jsou předkládány formou vzorové smlouvy o dílo, která bude sloužit jako
podklad pro vypracování návrhu smlouvy dodavatelem.
Zadavatel v obchodních podmínkách předkládá požadovaný obsah návrhu budoucího
smluvního ujednání, tj. délky záruční doby a smluvní pokuty.
Ostatní body a části v návrhu o dílo budou obsahově i rozsahem odpovídat zvyklostem při
uzavírání smluv v rámci příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a budou rovněž
deklarovat právo zadavatele na průběžné posuzování kvality výsledků.
b) technické podmínky (§45,§46)
 české technické normy (ČSN EN)
 evropská technická schválení
 obecné technické specifikace (v souladu s EU)
 mezinárodní normy
 jiné typy technických dokumentů
 české technické normy
 stavební technická osvědčení
 národní technické podmínky
c) požadavky na varianty nabídek (§70)

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští variantní řešení předložené nabídky.
d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
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Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení
stavebních prací. Celková cena díla bude členěna:
 Celková cena bez DPH
 DPH
 Cena včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky
včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s
vývojem cen vstupních nákladů, provozem objednatele, zvýšené náklady vyplývající
z obchodních podmínek apod.). Nabídková cena musí obsahovat i náklady na vypracování
dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a digitální
formě.
Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena jako nejvýše přípustná a to v české měně.
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací,
dodávek a konstrukcí v elektronické podobě. Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.
e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky - závazný obsah

Uchazeč seřadí jednotlivé bloky informací podle tohoto závazného obsahu a jednotlivé bloky
oddělí pro přehlednost samostatnými úvodními listy s číslem kapitoly a názvem dle
předepsaného obsahu:
Identifikační údaje uchazeče
Smlouva o sdružení, pakliže bude uplatněna
Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace
Návrh smlouvy - podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
Originál dokladu o poskytnuté bankovní garanci na složení jistoty
Rozpočet díla - vyplněný výkaz výměr
Prohlášení - uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, který bude respektovat obchodní podmínky
předané zadavatelem jako součást zadávací dokumentace.
f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
g) jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa budoucího plnění za přítomnosti zadavatele je možná po předchozí
telefonické domluvě, místo stavby je trvale přístupné.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
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Zadavatel si vyhrazuje právo z důvodu nedostatku finančních prostředků rozsah
veřejné zakázky dodatečně omezit !
h) projektová dokumentace stavby

Zadávací dokumentace a projektová dokumentace včetně výkazu výměr je volně ke stažení na
internetových stránkách Města Planá http://www.plana.cz/mesto-plana/verejne-zakazky/ a je
k nahlédnutí v sídle zadavatele.
i) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
rovněž v elektronické podobě na adrese http://www.plana.cz/mesto-plana/verejne-zakazky/ .

S pozdravem
za Město Planá

Mgr. Martina Němečková
starostka
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