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

V Blovicích dne 6.2.2008
Vy izuje: Ing.Michal Hodek

.j. email

Lesní stavby, s.r.o.
Palackého 764, 340 22  Nýrsko

Suptel, a.s.
bitovní 1322/15, 312 00  Plze

EUROVIA Silba, a.s.
nám stí Generála Píky 2110/8, 326 00  Plze

c: Poptávkové ízení – „Rekonstrukce Blahnovy ulice v Blovicích“

Vá ení obchodní p átelé, m sto  Blovice hodlá v nejbli í dob  uskute nit akci:
„Rekonstrukce Blahnovy ulice v Blovicích.“.
Akce byla za azena do rozpo tu m sta na rok 2008. P edpokládaná realizace je v 1.-2.Q.2008.

Jedná se o:
Rekonstrukci MK Blahova o vým e cca 1050m2, zpevn ní 1 vjezdu o vým e cca 12m2,
rozrytí stávajícího krytu, vý kovou úpravu podkladu, poklad ze rkodrti tl.15cm, penetra ní
makadam tl.10cm, ivi ný nát r 1x 1,90kg/m2 s kamenivem 8/16 a 1x ivi ný nát r 1x
1,60kg/m2 s kamenivem 4/8 a související práce.
V rámci akce bude z ízen 1ks uli ní vpusti a uskute ní se vý ková úprava poklopu revizní
achty (3ks) resp. vý ková úprava vod.hrnce 5ks.

Bude zaji no vyjád ení výskytu a vytý ení in enýrských sítí.

Technické dotazy v .prohlídky místa stavby zajistí technik m sta pan Josef Sladký,
tel.371 516 130, email: josef.sladky@mublovice.cz

ádáme Vás o vypracování nabídky – ceny bez DPH a .DPH, p ípadný termín realizace
(max.v ak do 30.4.2008 – v závislosti na klimatických podmínkách), záruku za dílo
(min.v ak 18 m s.). Splatnost faktur po adujeme min.30 dní.

Nabídku za lete po tou do 20.2.2008 na adresu: M sto Blovice, Masarykovo nám stí 143,
336 01 Blovice

Hodnocení nabídek se uskute ní na jednání RM (p edpoklad 25.2.2008) v kancelá i starosty
sta Blovice.

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

kuji za Va i spolupráci

Jan  Podu ka
starosta m sta
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Zápis z otevírání obálek

Poptávkové ízení „Rekonstrukce Blahnovy ulice v Blovicích“

Do 20.2.2008 byly odevzdány 3 nabídky od oslovených firem.

firma Cena v .DPH Formální po adavky
Lesní stavby, s.r.o.
Palackého 764, 340 22  Nýrsko

553.873,-K Spln ny

Suptel, a.s.
bitovní 1322/15, 312 00  Plze

539.380,-K Nespln ny (realizace 5/08)

EUROVIA Silba, a.s.
nám stí Generála Píky 2110/8, 326 00
Plze

498.776,-K spln ny

Komise pro otevírání obálek ve slo ení Jana Alexyová, Ing.Michal Hodek a Josef Sladký
doporu uje Zastupitelstvu m sta Blovice p id lit ve ejnou zakázku vyhlá enou tímto
poptávkovým ízením firm EUROVIA Silba, a.s.. D vodem je nejni í cena 498.776,-K

.DPH a spln ní formálních p edpoklad .

V Blovicích …21.2.2008…

Jana Alexyová

Ing.Michal Hodek

Josef Sladký

Pozn.: Rada m sta Blovice dne 25.2.2008 schválila p id lení VZ firm  EUROVIA SILBA,
a.s. dle návrhu.
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