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

V Blovicích dne 16.2.2009
Vy izuje: Ing.Michal Hodek

Název firmy
Adresa firmy

c: Poptávkové ízení – „Rekonstrukce polikliniky ve m st  Blovice - TDI“

Vá ení obchodní p átelé,
sto  Blovice hodlá v nejbli í dob  zadat ve ejnou zakázku malého rozsahu na akci

„Rekonstrukce polikliniky ve m st  Blovice - TDI“, která je spolufinancována z prost edk
EU – z programu ROP NUTS II Jihozápad.

edm t poptávky
Jedná se technický dozor investora -  m sta Blovice (dále jen „TDI“) na akci, její  stavební
rozpo et je stanoven na 23,8 mil.K . P edm t pln ní je uveden v p íloze této poptávky.

edpoklad realizace vlastní stavby a tím i innosti TDI je naplánováno na období 4/2009-
3/2010.

Technické dotazy zajistí projektant stavby – Ing.Ivan illar, Vo kova 822, 339 01 Klatovy,
kontaktní osoba Ing.Ivan illar,  tel. 603 885 790, email: sillar@atelier-v5.cz.

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

s uvedením ceny bez DPH a .DPH, ve SOD po adujeme splatnost faktur 40 dní.

Nabídku za lete po tou, emailem nebo p edejte osobn  na podatelnu,  a to do 2.3.2009, na
adresu: M sto Blovice, Masarykovo nám stí 143, 336 01 Blovice,
email: michal.hodek@mublovice.cz

Hodnocení nabídek se uskute ní neprodlen  na nejbli ím jednání RM. Schválení SOD
s vybraným uchaze em se p edpokládá na nejbli ím jednání ZM.
Oslovené firmy berou na v domí, e vyhlá ení a výsledek tohoto poptávkového ízení bude
zve ejn n na webu m sta Blovice www.blovice-mesto.cz .

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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Rozsah a obsah p edm tu pln ní

Zaji ní a výkon technického dozoru na stavb  v následujícím rozsahu:

1.1. Seznámení se s podklady podle kterých se p ipravuje realizace stavby, zejména s projektem, s
obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

1.2. P edání staveni  zhotoviteli.

1.3. Dodr ení podmínek stavebního povolení a opat ení státního stavebního dohledu po dobu realizace
stavby.

1.4. Operativní ení zm n na stavb  dle po adavku mandanta.

1.5. Kontrola v cné a cenové správnosti oce ovacích podklad , jejich soulad s podmínkami uvedenými
ve smlouv  o dodávce stavebních prací.

1.6. Spolupráce s pracovníkem provád jícím autorský dozor.

1.7. Kontrola kvality prací a konstrukcí, vy adování doklad  prokazujících jejich kvalitu.

1.8. Pr ná kontrola zakrývaných konstrukcí.

1.9. Ú ast na kontrolních dnech stavby.

1.10. Kontrola vedení stavebního deníku a provád ní zápis  o skute nostech zji ných v pr hu
stavby, zejména pokud je stavba provád na v rozporu s projektem, s platnými normami a obecnými
zvyklostmi ve výstavb .

1.11. Kontrola postupu prací podle asového plánu výstavby.

1.12. P íprava podklad  pro odevzdání a p evzetí stavby, ú ast p i p ejímacím ízení.

1.13. Kontrola odstra ování p ípadných vad a nedod lk  zji ných p i p ejímacím ízení.

1.14. Ú ast p i kolauda ním ízení.
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Zápis z otevírání obálek

Poptávkové ízení „Rekonstrukce polikliniky ve m st  Blovice - TDI“

Do 2.3.2009 byly odevzdány 2 nabídky od 3 oslovených firem. Pan Václav Kirchner se
z poptávkového ízení omluvil.

firma Cena v .DPH Formální po adavky
PI Global, spol.s r.o., Sady

tat icátník  31, 301 07 Plze
445.060,-K Spln ny

ADESTIK s.r.o., Vrhave  99
339 01 Klatovy

398.650,-K Spln ny

Komise pro otevírání obálek ve slo ení Jana Alexyová, Ing.Anna Ma ková a Blanka
Bo anová doporu uje Rad  m sta p id lit ve ejnou zakázku vyhlá enou tímto poptávkovým
ízením firm Adestik s.r.o.. D vodem je nabídková cena a spln ní formálních po adavk .

Cena je v ak vy í ne  p edpokládaná cena dle ádosti o dotaci z ROPu (cca +20tis.K ).

V Blovicích 3.3.2009

Jana Alexyová

Ing.Anna Ma ková

Blanka Bo anová

Zapsal: Ing.Michal Hodek
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