
STO  BLOVICE
Masarykovo nám stí 143, 336 01  Blovice, tel.: 371 516 135

V Blovicích dne 2.10.2008
Vy izuje: Ing.Michal Hodek

.j. 15342/2008

Název firmy
Adresa firmy

c: Poptávkové ízení – „SKO 2009“

Vá ení obchodní p átelé,
sto  Blovice vyhla uje poptávkové ízení na sb r a svoz sm sného komunálního odpadu

(dále jen „SKO“) v roce 2009. Jedná se o likvidaci SKO na území m sta Blovice
.p idru ených obcí títov, Komorno, Hrad.Újezd, Hrad.Lhotka, Vl ice a osad Stará Hu  a

Kamensko.

Pokud budete mít zájem zú astnit se tohoto poptávkového ízení, k posouzení Va í nabídky
budou rozhodující Vámi poskytnuté údaje:

1.ceny za likvidaci odpadu v re imu svozu 1x týdn  , 1x 14 dní, kombinace zimní (1.10.-
30.4. 1x týdn , jinak 1x 14dní)  a jednorázovém svozu, to v e pro daný re im a daný po et
nádob (p edpoklad – skute ný po et vývoz  závisí na po tu prodaných známek).
2.cena za pronájem daného po tu nádob
3.cena slu by celkem – bez DPH a v .DPH
V p íloze tohoto dopisu naleznete tabulku k vypln ní po adovaných údaj .

Sou ástí nabídky bude rovn závazný návrh Smlouvy o dílo a popis pop .vy íslení
nadstandardní nabídky pro M sto Blovice.

e vlo te do zalepené obálky s adresou: M sto Blovice, Masarykovo nám.143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – poptávkové ízení „SKO 2009“ “.
Nabídku za lete po tou na na i adresu nebo odevzdejte osobn   do 17.10.2008 do 11:00
hodin na podateln  M ú Blovice.

Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní 20.10.2008 ve 10 hodin v zasedací síni m sta
Blovice (p ízemí radnice) za mo né ú asti oslovených dodavatel .

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.
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 „SKO 2009“

Do 17.10.2008 do 11hod byly odevzdány 2 nabídky od 4 oslovených firem. Firmy Becker a
.A.S.A. nabídku neodevzdaly.

firma Cena v .DPH
(p edpoklad)

Formální po adavky; bonus

AVE CZ odpadové
hospodá ství s.r.o.

2.303.528,- Spln ny;
akce m sta – zdarma odvoz
odpad

Západo eské komunální
slu by, a.s.

2.240.428,- Spln ny;
ní MK v rozsahu 10.500,-

/rok, podpora kulturní akce
5000,-/rok

Komise pro otevírání obálek ve slo ení Jana Alexyová, Ing.Michal Hodek a Josef Sladký
doporu uje Zastupitelstvu m sta p id lit ve ejnou zakázku vyhlá enou tímto poptávkovým
ízením (schválit SOD) firm Západo eské komunální slu by, a.s.. vodem je ni í

nabídková cena a lep í nadstandardní nabídka.

V Blovicích 20.10.2008

Jana Alexyová

Ing.Michal Hodek

Josef Sladký

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38

