Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní 2, 334 41 Dobřany

Výzva
k podání nabídky v užším řízení dle ust. § 28 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„PL Dobřany - vestavba podkroví a stavební úpravy I.
a II.podlaží pavilonu č.22“

1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Úkoly zadavatele plní:
IČ:
Kontaktní osoba:
Tel. č.:
Email:

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní 2, 334 41 Dobřany
MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
investiční odbor
00669792
Milan Harmáček
377 813 492
investice@pld.cz

2. Druh a předmět veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
Ev.č. veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce
PL v Dobřanech - vestavba podkroví a stavební úpravy
I.a II.podlaží pavilonu č.22
60058723

Přesný popis a požadavky na předmět veřejné zakázky je zřejmý z projektové
dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, příp. z výkazu výměr,
který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky obsahující již návrh smlouvy o dílo se podávají zpracované v českém jazyce
osobně nebo doporučeně poštou, na adresu Psychiatrická léčebna v Dobřanech,
Ústavní 2, 334 41 Dobřany.
Nabídky musí být v zalepené obálce s razítkem firmy (razítko musí být přes lep
obálky) a musí být označeny názvem této veřejné zakázky.
Konečná lhůta pro podání nabídek: 31.5.2011
Ve smyslu § 39 odst. 3 písm. b) ZVZ musí být lhůta nejméně 15 dnů ode dne odeslání
této výzvy uchazečům.

4. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou je nabídka učiněná uchazečem dle bodu 4. pro uchazeče závazná, se
stanovuje na 3 měsíců ode dne uběhnutí lhůty pro podání nabídek dle bodu č. 3.

5. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce si mohou uchazeči vyzvednout osobně
na adrese sídla zadavatele, Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní 2, 334 41
Dobřany, u oprávněné osoby k předání zadávací dokumentace, p. Milana Harmáčka,
a to průběžně v pracovních dnech v době od 6.00 do 14.00 hod. nebo bude uchazeči
zaslána na adresu jím uvedenou.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě předchozí telefonické nebo
emailové žádosti uchazeče, adresované zadavateli, a to po prokázání uhrazení nákladů
na zadávací dokumentaci.
V souladu s ustanovením § 48 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
si zadavatel vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s poskytnutím zadávací
dokumentace. Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace a jejích příloh činí
částku 5.000,- Kč. Tuto částku uhradí zájemce při osobním převzetí zadávací
dokumentace v pokladně zadavatele. V případně zaslání poštovními službami, činí
balné částku 100,- Kč a poštovné částku 100,- Kč. Před zasláním prostřednictvím
poštovních služeb je uchazeč povinen částku 5.200,- Kč uhradit na bankovní účet
zadavatele č 7139371/0100 vedený u KB Plzeň/ var.symbol 22 /osobně v pokladně/

6. Prohlídka místa budoucího plnění
Doba a místo prohlídky místa budoucího plnění.
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění dne:
23.5.2011 v 10.00 hod. se schůzkou v kanceláři investičního oddělení u p. Harmáčka.
Uveřejněno na Centrální adrese dne : 15.4.2011

V Dobřanech dne: 16.5.2011
…………………………………………
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrické léčebny v Dobřanech

