MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 121
V Blovicích dne 15.12.2009
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. MUBlov 18503/09

Poptávkové řízení – nákup didaktické techniky pro projekt „Vzdělávání v eGON centru
Blovice

Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době v rámci poptávkového řízení nakoupit didaktickou
technika pro projekt „Vzdělávání v eGON centru Blovice“.
Tento projekt je financován z prostředků EU z OP LZZ.

Předmět poptávky
Viz. Příloha č.1 – specifikace poptávky

Technické dotazy k poptávkovému řízení zajistí Ing. Michal Hodek, tel. 371 516 135,
e-mail: michal.hodek@mublovice.cz ; odborné dotazy k specifikaci techniky zajistí Ondřej
Wild, tel.371 516 134, e-mail: informatik@mublovice.cz

Obsah nabídky
Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky (dle specifikace – v příloze č.1) podepsané
oprávněnou osobou s uvedením ceny bez DPH a vč.DPH, s termínem realizace
(předpokládaný termín dodávky únor 2010).
Součástí nabídky bude kopie dokladu o právní subjektivitě zhotovitele a kopie oprávnění
k podnikání.
Nabídku zašlete poštou nebo předejte osobně na podatelnu, v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ“, a to do 11.1.2010, do 11:00 hod. na adresu:
Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice.
Hodnocení nabídek se uskuteční následně po předání nabídek.
Schválení výsledku poptávkového řízení se předpokládá na jednání RM.
Schválení kupní smlouvy s vybraným uchazečem se předpokládá na jednání ZM.

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.

S pozdravem
Jana Alexyová
místostarosta města Blovice

Zápis z otevírání obálek
Poptávkové řízení
„Nákup didaktické techniky pro projekt „Vzdělávání v eGON centru Blovice““
Akce je dotačně podpořena prostředky EU z Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost (OPLZZ).
Do 11.1.2010 do 11hod byly odevzdány 13 nabídky ze čtyřech oslovených firem. Firma
SaFraNET s.r.o., Americká 2454/49, 301 00 Plzeň nabídku neodevzdala.
Výsledek otevírání obálek dle pořadí odevzdaných nabídek:
firma
Cena bez DPH
Cena vč.DPH
C SYSTÉM a.s., Otakara
Ševčíka 840/10, 636 00
Brno

190.880.,-Kč

Formální
požadavky
229.056,-Kč Splněny

AutoCont CZ a.s.,
Nemocniční 987/12, 702 00
Ostrava
KODA CZ s.r.o.,
Barrandova 543/3, 326 00
Plzeň

179.916,-Kč

215.899,-Kč Splněny

167.385,-Kč

200.862,-Kč Splněny

Komise pro otevírání obálek ve složení Ondřej Wild, Ing.Michal Hodek a Václav Kybic
doporučuje Radě města přidělit veřejnou zakázku vyhlášenou tímto poptávkovým řízením
firmě KODA CZ s.r.o. (resp.schválit SOD Zastupitelstvem města Blovice). Důvodem je
nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle zadání a pravidel výzvy č.40.

V Blovicích 18.1.2010

Ondřej Wild
Ing.Michal Hodek
Václav Kybic
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