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

V Blovicích dne 12.5.2009
Vy izuje: Ing.Michal Hodek

.j.

Název firmy
Adresa firmy

c: Poptávkové ízení – „Oprava hrobky Kolovrat  – 1.etapa“

Vá ení obchodní p átelé,
sto  Blovice hodlá v nejbli í dob  uskute nit akci: „Oprava hrobky Kolovrat  –

1.etapa“. Akce byla za azena do rozpo tu m sta na rok 2009 v p ípad  získání dotace MK.

edm t poptávky
Jedná se stavební práce související se zaji ním havarijní ásti SZ rohu kaple – hrobky
Kolovrat  a obnova interiér .
Vlastník: m sto Blovice, st.p. .98, k.ú.Blovice.

Technické dotazy .prohlídky místa stavby (od 13.5.2009) zajistí Jana Alexyová,
místostarostka m sta, tel.371 516 122, email: jana.alexyova@mublovice.cz

Obsah nabídky
ádáme Vás o vypracování nabídky – SOD podepsaná oprávn nou osobou s uvedením ceny

bez DPH a .DPH, p ípadným termínem realizace (p edpoklad 2.pol2009).
Splatnost faktur po adujeme min.30 dní, a to po odevzdání díla.
Realizace akce je podmín na získáním dotace MK.

Nabídku za lete po tou nebo p edejte osobn  na podatelnu  v zalepené obálce ozna ené
„NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ÍZENÍ: OPRAVA HROBKY“, a to do 20.5.2009, do
11:00 hod. na adresu: M sto Blovice, Masarykovo nám stí 143, 336 01 Blovice.

Hodnocení nabídek: se uskute ní na nejbli ím jednání ZM. Schválení SOD
(pop .objednávky) s vybraným uchaze em se p edpokládá na jednání ZM (20.5.2009).

Zadavatel je oprávn n zru it toto poptávkové ízení kdykoli bez uvedení d vodu.
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 .
Podmínky poptávkového ízení jsou v souladu s Metodikou p id lování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.

Jan  Podu ka
starosta m sta
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.j.7317/2009
Zápis z otevírání obálek

Poptávkové ízení „Oprava hrobky Kolovrat  – 1.etapa“

Akce je dota  podpo ena prost edky MK R.

Do 20.5.2009 do 11hod byly odevzdána 1 nabídka ze dvou oslovených firem. Firma
MONTECHO Plze  s.r.o.se sídlem Prost ední 53, Plze  nabídku neodevzdala.

firma Cena v .DPH Formální po adavky
PEGISAN s.r.o.
K Merfán m 47,
318 00 Plze

355.785,-K spln ny

Komise pro otevírání obálek ve slo ení Jana Alexyová, Ing.Michal Hodek a Bc.Hana
Wenigová doporu uje Zastupitelstvu m sta Blovice p id lit ve ejnou zakázku vyhlá enou
tímto poptávkovým ízením firm PEGISAN s.r.o.. (resp.schválit SOD Zastupitelstvem

sta Blovice). D vodem je nabídková cena, a spln ní formálních po adavk  dle zadání.

Pozn: vý e navr ené ceny je závislá na vý e poskytnuté dotace (p edpoklad 300tis.K )

V Blovicích 20.5.2009

Jana Alexyová

Ing.Michal Hodek

Bc.Hana Wenigová
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