MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 135
V Blovicích dne 20.10.2010
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. MUBlov 15334/10/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Separovaný odpad 2011“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice vyhlašuje poptávkové řízení na sběr a svoz separovaného odpadu. Jedná se
o likvidaci odpadu na území města Blovice vč.přidružených obcí Štítov, Komorno,
Hrad.Újezd, Hrad.Lhotka, Vlčice a osad Stará Huť a Kamensko.
Jedná se o VZ malého rozsahu.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se tohoto poptávkového řízení, k posouzení Vaší nabídky
budou rozhodující Vámi poskytnuté údaje:
1.ceny za likvidaci odpadu v režimu svozu 1x týdně , 1x 14 dní, 1x za měsíc, to vše pro
daný režim a daný počet nádob (skutečný počet vývozů se může dle aktuální situace).
2.cena za pronájem daného počtu nádob
3.cena služby celkem – bez DPH a vč.DPH
V příloze tohoto dopisu naleznete tabulku k vyplnění požadovaných údajů vč.dalších
podmínek. Vyplněná tabulka bude součástí nabídky resp.návrhu Smlouvy o dílo.
Součástí nabídky bude závazný návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou a
popis popř.vyčíslení nadstandardní nabídky pro město Blovice.
Vše vložte do zalepené obálky s adresou: Město Blovice, Masarykovo nám.143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – poptávkové řízení „Separovaný odpad 2011“ “.
Nabídku zašlete poštou na naši adresu nebo odevzdejte osobně do 15.11.2010 do 11:00
hodin na podatelně Měú Blovice.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 15.11.2010 ve 12:30 hodin v zasedací síni
města Blovice (přízemí radnice) za možné účasti oslovených dodavatelů.
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.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.

Děkuji za Vaši spolupráci
Jan Poduška
starosta města

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení „Separovaný odpad 2011“
Do 15.11.2010 do 11hod byly odevzdány 3 nabídky od 5 oslovených firem.
firma
AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10
Západočeské komunální
služby a.s., Koterovská 522,
326 00 Plzeň
Becker Bohemia s.r.o.,
Hrádecká 7, 312 00 Plzeň

Cena v Kč bez DPH
Formální požadavky;
(předpoklad)
bonus
1.037.587,- splněny

1.119.987,- Splněny, podpora akce 10.000,-

1.175.801,- Splněny

Komise pro otevírání obálek ve složení Ing.Miloš Seidl, Ing.Michal Hodek a Jana Alexyová
doporučuje Radě města Blovice resp.Zastupitelstvu města Blovice přidělit veřejnou zakázku
vyhlášenou tímto poptávkovým řízením (schválit SOD) firmě AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.. Důvodem je nejnižší cena.

V Blovicích 29.11.2010

Ing.Miloš Seidl
Ing.Michal Hodek
Jana Alexyová

