
STO  BLOVICE
Masarykovo nám stí 143, 336 01  Blovice, tel.: 371 516 121

V Blovicích dne 8.8.2008
Vy izuje: Ing.Michal Hodek

.j. 12427/2008

Název firmy
Adresa firmy

c: Poptávkové ízení – „Odleh ení OV Hradi ský Újezd“

Vá ení obchodní p átelé,
sto  Blovice hodlá v nejbli í dob  uskute nit akci: „Odleh ení OV Hradi ský

Újezd“.

edm t poptávky
Jedná se o stavební práce související s provedením odleh ení OV  Hradi ský  Újezd  u
Blovic,  do  které  jsou  svedeny spla ky  a  de ové  vody z  obce  a  z  firmy Jatky  Blovice  s.r.o..

edm tem poptávky je dále vybudování nového propustku – objekt SO3.
Stavební práce budou provedeny podle PD vypracované PPAA v 10/2007. Stavba podléhá
povolení O P M ú Blovice .j. 16491/2007 ze dne 11.1.2008 a musí spl ovat jeho podmínky.

edm tem poptávky nejsou ostatní objekty OV dle PD, tyto í p ímo Jatky Blovice
s.r.o..
Akce bude provád na v koordinaci s provozovatelem OV – firmou Ing.Jind ich Nágr,
Plasy.

Technické dotazy zajistí projektant stavby PPAA s.r.o.(Ing.Samek), tel.377 481 111
Prohlídku místa stavby zajistí provozovatel OV - Ing.Jind ich Nágr v dob  od 12.8. do
15.8.2008.
Kontakt: tel.373 322456, mob: 603 811 332, email: jnagr@nagr.cz

Zadávací dokumentace
Uchaze i obdr í PD, výkaz vým r, povolení O P a p edávací protokol. Cena za reprodukci
zadávací dokumentace je 800,-K  a je splatná v hotovosti p i p edání zadávací
dokumentace. Zadávací dokumentace bude k vyzvednutí na podateln  (p ízemí radnice) M ú
Blovice v dob  od 12.8. do 15.8.2008 do 11 hodin.

Obsah nabídky
ádáme Vás o vypracování nabídky – návrh SOD podepsaný oprávn nou osobou s uvedením

ceny bez DPH a .DPH,  s termínem realizace (p edpokládaný termín do 12/2008),
zárukou za dílo (min.v ak 36 m s.).
Sou ástí nabídky bude nacen ní odleh ení OV dle výkazu vým r a dále návrh ení a
nacen ní propustku (objekt SO3), který v ak není obsa en ve výkazu vým r.
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Povinnou p ílohou SOD bude polo kový rozpo et p evzatý z  výkazu vým r dopln ný o
zmín ný objekt SO3.

Splatnost faktur po adujeme ve SOD min.30 dní. Platby budou probíhat a  do vý e 90%
ceny pln ní, zbývajících 10% bude uhrazeno a  po p edání a p evzetí hotového díla, resp.po
odstran ní v ech vad a nedod lk .

Nabídku za lete po tou nebo p edejte osobn  na podatelnu,  v zalepené obálce ozna ené
„NEOTVÍRAT  –  POPTÁVKOVÉ  ÍZENÍ“,  a  to  do 28.8.2008, do 11:00 hod. na adresu:

sto Blovice, Masarykovo nám stí 143, 336 01 Blovice.

Hodnocení nabídek se uskute ní neprodlen  na nejbli ím jednání RM. Schválení SOD
s vybraným uchaze em se p edpokládá na jednání ZM, nejd íve v ak ve 2.pol.zá í 2008.
Vyhlá ení a výsledek tohoto poptávkového ízení bude zve ejn n na webu m sta Blovice
www.blovice-mesto.cz .

Podmínky poptávkového ízení jsou v souladu s Metodikou p id lování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.

Zadavatel je oprávn n zru it toto poptávkové ízení kdykoli bez uvedení d vodu.

S pozdravem

Jan  Podu ka
starosta m sta Blovice
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Zápis z otevírání obálek

Poptávkové ízení „Odleh ení OV Hradi ský Újezd“

Do 28.8.2008 do 11hod byly odevzdány 2 nabídky od 4 oslovených firem. Firma OMEGA
C+M se písemn  omluvila, firma Vodní stavby Rokycany nereagovala.

as firma Cena v K  v .DPH Formální po adavky
27.8.08,
12:40

STAVMONTA spol.s r.o.,
bitovní 33, 312 00 Plze

2.593.072,- Nespln ny, záruka 36M,
splatnost faktur 21D

28.8.08,
10:25

PAS PLUS s.r.o., Slu tice 40,
250 84 Sib ina

1.459.818,- Spln ny, záruka 36M,
splatnost faktur 30D

Po adí dle komise Firma
1. PAS PLUS s.r.o.
2. STAVMONTA spol.s r.o.

Komise pro otevírání obálek ve slo ení Ing.Anna Ma ková, Ing.Michal Hodek a Alena
Dudová doporu uje Zastupitelstvu m sta Blovice p id lit ve ejnou zakázku vyhlá enou tímto
poptávkovým ízením resp.schválit SOD firm PAS PLUS s.r.o., Slu tice 40, 250 84 Sib ina.

vodem je ni í cena 1.459.818,-K  v .DPH a spln ní formálních p edpoklad . Sou ástí
ceny není v ak provád cí dokumentace a geodetické zam ení stavby.
Uzav ení SOD je podmín no mít schválenou dohodu s Jatkami Blovice o spole né investici
(p ipravuje 1.JVS, a.s.).

V Blovicích …28.8.2008

Ing.Anna Ma ková

Ing.Michal Hodek

Alena Dudová
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