MĚSTO PLANÁ
odbor správy majetku a investic
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Váš dopis č.j.

ze dne

_
Věc:

Naše číslo jednací

Vyřizuje

Datum

810/2013/OSMI

Bc. Jan Pour / IT

11.02.2013

Výzva k podání nabídky na stavební práce

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, Bc. Jan Pour
telefon: 374 752 911, 374 752 928, 777 623 079, fax: 374 752 929, e-mail: pour@muplana.cz
Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel uplatňuje postup podle § 18, odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a proto se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
b) Informace o předmětu veřejné zakázky na stavební práce:

» Oprava kapličky Zliv «
c) Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Města Planá
v záložce Veřejné zakázky.
Předmětem je dodávka stavebně montážních a řemeslných prací a dodávek materiálu pro
realizaci výše uvedené stavby ve Zlivi, části obce Plané, okr. Tachov. Stavba je vymezena
zadávací dokumentací a fotodokumentací stávajícího stavu.
Zadávací dokumentace se nezasílá s výzvou.
Předpokládaná cena zakázky: 80 000,- Kč (bez DPH).
Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 05/2013
Dokončení stavby: dle nabídky, nejpozději do 30.10. 2013
Místo plnění: parcely st. 44 p.p.č. 1318/1 v k.ú. Zliv nad Mží.
Prohlídka místa stavby: místo je zvenku přístupné, jinak na požádání po telefonické domluvě.
—————————————————————————————————————————————————
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GE Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/0600
it@muplana.cz
www.muplana.cz
e-mail:

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídek v uzavřené obálce s nápisem NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
" Oprava kapličky Zliv" doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Planá je do dne 26. února 2013 do 14:00 hod.
e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona prokáže zájemce v nabídce čestným prohlášením.
Profesní kvalifikační předpoklady:
doložit prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán a prostou kopií dokladu o
oprávnění k podnikání v oboru odpovídající předmětu zakázky (živnostenský list).
Technické kvalifikační předpoklady:
nepožadují se.
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny součtu všech požadovaných součástí
výkazu výměr včetně DPH.
S pozdravem

Za Město Planá
Jan Pour
investiční technik

Přílohy: nejsou,
zadávací dokumentace včetně výkazu výměr ke stažení na
http://www.plana.cz/mesto-plana/verejne-zakazky/
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