MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121
V Blovicích dne 12.10.10
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. MUBlov 14914/10

ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1
130 00 Praha 3

Poptávkové řízení – „Energetický audit Lidový dům“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit akci: „Energetický audit Lidový dům“.
Akce byla zařazena do rozpočtu města na rok 2011. Město hodlá v budoucnu snížit
energetickou náročnost budovy LD (Bělohrobského 78) pomocí dotace z OPŽP.
Předmět poptávky
Jedná se službu – technickou asistenci a zpracování energetického stavu objektu.
Technická asistence – zhodnocení stávajícího stavu objektu, možného snížení spotřeby
energie a doporučení vhodného zdroje vytápění a ohřevu TUV (dnes WAW).
Audit – podle zákona č.406/2000 Sb., vyhlášky 213/2001 Sb., kdy bude přihlédnuto
k požadavkům OPŽP.
Technické dotazy vč.prohlídky místa stavby zajistí Ing.Michal Hodek, tel.371 516 135,
email: michal.hodek@mublovice.cz
Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování nabídky podepsaný oprávněnou osobou s uvedením ceny bez
DPH a vč.DPH, případným termínem realizace (předpoklad do 31.12.2010).
Splatnost faktur požadujeme min.30 dní, kdy požadujeme zaplacení po odevzdání díla.
Nabídku zašlete poštou nebo předejte osobně na podatelnu v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ENERGETICKÝ AUDIT Lidový dům“, a to do
27.10.2010, do 11:00 hod. na adresu: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01
Blovice.
Schválení nabídky se uskuteční na nejbližším jednání RM. Schválení SOD (popř.objednávky)
s vybraným uchazečem se předpokládá na jednání ZM.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Oslovená firma bere 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

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení „Energetický audit Lidový dům“
Do 27.10.2010 byly odevzdána 1 nabídka ze oslovené firmy ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti
1, 130 00 Praha 3.
Cenová nabídka je 62.400,-Kč vč.DPH
Doporučuji Radě města Blovice resp. Zastupitelstvu města Blovice přidělit veřejnou zakázku
vyhlášenou tímto poptávkovým řízením firmě ENVIROS, s.r.o.. Důvodem je podání jediné
nabídky, příznivá cena a splnění formálních předpokladů.

V Blovicích …27.10.2010…

Ing.Michal Hodek

