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

2858/2013/OSMI

Bc. Jan Pour / IT

11.06.2013

Výzva k podání nabídky na zhotovení STL plynovodu v lokalitě Planá
- sever

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 Bc. Jan Pour, odbor SMI
telefon: 374 752 911, 374 752 928, 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. 3 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:

» Planá SEVER – inženýrské sítě pro IBV – SO 05 – Plynovod – II. etapa «
c) Zadávací dokumentace:
Předmětem je dodávka stavebně montážních 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 podle podmínek PDS a technických pravidel (TPG), platných pro budování PZ.
Stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou firmou MARKANT – projektová
kancelář Miroslav Mika, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázně v 08/2006, aktuálním
výkazem výměr a situací II. etapy stavby. .
Stavba zahrnuje následující části:
 STL plynovod DN 110 mm - délka 76,60 m
 STL plynovod DN 63 mm - délka 209,00 m
 STL přípojky DN 32 mm - délka 36,67 m (9 ks) včetně dodání a osazení skříní
HUP, pokud si je budoucí odběratelé nezajistí na svůj náklad).
—————————————————————————————————————————————————
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Zadávací dokumentace se poskytuje v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým
přístupem na internetových stránkách http://www.plana.cz/mesto-plana/verejne-zakazky . Pro
zobrazení stačí běžné programové vybavení.
Předpokládaná cena zakázky: 700 000,- Kč.
Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 07/2013
Dokončení stavby: dle nabídky, nejpozději do 30.9.2013
Místo plnění: parcely č. 538/73, 3678/2 a 3426/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
Prohlídka místa stavby: místo je přístupné, jinak na požádání po telefonické domluvě na č. tel.
777623079 nebo 374752928 (p. Pour).
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídek v uzavřené obálce s nápisem NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
" Planá-sever – plynovod " doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Planá je do 9.7.2013 (úterý) do 12:00 hod.
Minimální obsah nabídky : doklady o splnění kvalifikace, položkový rozpočet podle výkazu výměr a
doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace, závazný údaj je záruční doba
v délce min. 36 měsíců, smluvní pokuty a platební podmínky, uvedené ve vzoru smlouvy.
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), certifikát pro
činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01.
V případě nedoložení certifikátu dle TPG 923 01 bude nabídka vyloučena z hodnocení !
Technické kvalifikační předpoklady:
zájemce doloží seznam minimálně 3 realizovaných obdobných zakázek v období od roku 2010
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
V případě nedoložení technických předpokladů bude nabídka vyloučena z hodnocení !
f) údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny, zakázku tedy získá uchazeč s nejnižší
nabídkovou cenou.

Za Město Planá
Mgr. Martina Němečková
starostka
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