MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121, IČ 00256455, DIČ CZ00256455, č.ú.124361/0100

V Blovicích dne 24.2.2011
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek, tel.371 516 135, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Č.j.: MUBlov 03040/11/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Zateplení domu čp.710/711 v Blovicích“
Vážení obchodní přátelé, město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit akci: „Zateplení
domu čp.710/711 v Blovicích“. V poptávkovém řízení oslovujeme i Vaši firmu.
Jedná se o stavební práce na domě čp.710/711 v Sýkorově ulici (u nádraží) v Blovicích. Akce
zahrnuje výměnu stávajících oken u bytových jednotek za nová plastová dle specifikace,
zateplení ostění oken a stropu sklepa EPS podle podkladů zpracovaných Ing.Drahoslavem
Kourou v únoru 2011. Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr (VV) a specifikace
oken. Stavba nepodléhá stavebnímu povolení MěÚ Blovice.
Technické dotazy zajistí Ing.Drahoslav Koura, tel.602 148 616, e-mail:d.koura@seznam.cz
Dotazy ohledně VZ, popř.ekonomiky, popř. prohlídky stavby – Ing.Michal Hodek, tel.724
517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Žádáme Vás o vypracování nabídky – návrhu SOD podepsané oprávněnou osobou,
s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH (10%), přílohou ke SOD bude položkový rozpočet
stavby oceněný dle VV a harmonogram akce. SOD bude obsahovat termíny realizace,
záruku za dílo (min.však 48 měs.). Fakturaci požadujeme na konci akce, se splatností
min.30 dní. Podmínkou města Blovice je dále, že bude po dokončení akce uhrazeno 90%
plnění, zbývajících 10% po kompletním předání díla bez vad a nedodělků.
Předpokládaná realizace stavby je od 15.3.2011 do 15.5.2011.
Obálky s nabídkou budou označeny nápisem „NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ –
„Zateplení domu čp.710/711 v Blovicích““
Nabídku zašlete elektronicky popř.poštou nebo předejte osobně do 7.3.2011 do 10 hodin na
adresu: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice (pro osobní doručení –
podatelna, pro elektronické: e-mail:michal.hodek@mublovice.cz popř. prostř.DS).
Hodnocení nabídek vč.přidělení VZ se uskuteční na jednání RM (do 9.3.2011). SOD
schvaluje ZM (předpoklad do 30.3.2011).
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu. Oslovené
firmy berou na vědomí, že vyhlášení a výsledek tohoto poptávkového řízení bude zveřejněn
na webu města Blovice www.blovice-mesto.cz .
Podmínky poptávkového řízení jsou v souladu s Metodikou přidělování zakázek malého
rozsahu schválenou ZM dne 18.6.2008.
Jan Poduška, starosta města
příloha: VV+specifikace

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení – „Zateplení domu čp.710/711 v Blovicích“
Tento projekt je financován z prostředků města Blovice z účtu bytové správy.
Do 7.3.2011 do 10hod. byly odevzdány 6 nabídek od 8 oslovených firem.
firma
PREOS-WEST a.s., Luční 4, 301 00 Plzeň

Cena vč.
Formální
20% DPH
požadavky
651.063,- Splněny

Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, 33501 Nepomuk

482.510,- Splněny

Instamont Petr Milota, Palackého 393, 336 01 Blovice

635.107,- Splněny

MALSTAV Dušan Malenka, Vrhaveč 90, 339 01 Klatovy

581.709,- Splněny

Stavební montáže spol.s r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň

689.331,- Splněny

STAFIS-KT s.r.o., Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice

511.052,- Splněny

Komise pro otevírání obálek ve složení Jana Alexyová, Ing.Michal Hodek a Ing.Drahoslav
Koura a Bc.Robert Zelenka doporučuje Radě resp.Zastupitelstvu města Blovice přidělit
veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým řízením resp.schválit SOD firmě
Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, 33501 Nepomuk. Důvodem je cena, která je v místě a
čase obvyklá (předpokládaná cena činila 631 tis.Kč) a splnění formálních předpokladů.
Druhou nejlépe hodnocenou nabídkou byla nabídka firmy STAFIS-KT s.r.o., Pačejov-nádraží
74, 341 01 Horažďovice.
V Blovicích …9.3.2011…
Jana Alexyová
Ing.Michal Hodek
Ing.Drahoslav Koura
Bc.Robert Zelenka

