Zadavatel: Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou
IČ: 00256455
tel: 371516111, fax: 371516160
e-mail: podatelna@mublovice.cz
V Blovicích dne 23.7.2010
Obchodní společnost:

STAVMONTA spol.s r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

Výzva k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění
Tímto Vám oznamujeme svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na akci „Technická
infrastruktura pro výstavbu 25 RD “ – dodatečné stavební práce v jednacím
řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., při splnění podmínek § 23
odst. 7 písm.a).
1.

Informace o předmětu veřejné zakázky
„Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD “ – dodatečné stavební práce
Stručný textový popis veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky je:
Jedná se o provedení dodatečných stavebních prací v rámci objektu 101 –
zklidněná komunikace, které je nutno provést. Rozsah prací je dán zadávací
dokumentací (komentář projektanta + VV k nacenění)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Místo plnění / realizace: Blovice, část Hradiště
Kód podle NUTS: CZ0324
Kód obce (dle ZUJ): 557587
Kód hlavního předmětu plnění VZ dle klasifikace CPV: 45233100-0

2.

Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky
Zadavatel dle §2, odst.1, písm.c): MĚSTO BLOVICE
Sídlo: Masarykovo nám 143, 336 01 Blovice
Zastoupený: Janem Poduškou, starostou

2.1.

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul, příjmení, jméno):
Jan Poduška
Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Michal Hodek
IČO: 00256455
DIČ: CZ00256455
2.1.1. Telefon: +420 371516135
2.1.2. Fax: +420 371516160
2.1.3. E-mail: michal.hodek@mublovice.cz
3.

Jedná se o zadavatelem dodatečně požadované změny stavebních prací při
výstavbě výše uvedené akce dané zadávací dokumentací. Další podrobnosti
budou řešeny v rámci jednání.

4.

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Podrobné informace k zadávací
dokumentaci poskytne autor PD Ing.Václav Hucl, tel.603 723 363, e-mail:
vhucl@volny.cz

5.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28.7.2010 v 9:00 hodin, se srazem
na místě stavby.

6.

První jednání se bude konat dne 28.7.2010 v 10:00 hodin, na adrese
zadavatele, v zasedací místnosti v přízemí a bude probíhat v českém jazyce.

7.

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručena
písemně nejpozději do 4.8.2010 do 10:00 hodin hod na adresu zadavatele.

8.

Nabídka bude předložena dne 9.8.2010 do 10:00 hod na podatelnu
zadavatele.

….………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko

