MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ:00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 21.2.2012
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j.: MUBlov 02223/12/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Rekonstrukce povrchů místních komunikací“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době v souvislosti s dokončením výstavby kanalizaci v rámci
akce „Čistá Berounka, etapa II“ uskutečnit stavební akci: „Rekonstrukce povrchů místních
komunikací“.
Projekt spočívá v rekonstrukci místních komunikací po výstavbě stok A1, A2, A8, A12, A13,
A13 B1, B2, B3,C2, D1 v k.ú.Blovice, Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic v rozsahu dle
předložené specifikace a výkazu výměr (v příloze).
Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) malého rozsahu na stavební práce.
Předpokládaná hodnota VZ je 3,4 mil.Kč bez DPH.
Dotazy k poptávkovému řízení zajistí – Ing.Michal Hodek, tel.724 517 402, e-mail:
michal.hodek@mublovice.cz .
Žádáme Vás o vypracování nabídky - tj.závazného návrhu smlouvy o dílo podepsaný
oprávněnou osobou, jejíž přílohou bude rozpočet stavby (dle oceněného výkazu výměr –
v příloze). V návrhu smlouvy bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena vč.DPH,
termín realizace (max.však do 30.6.2012), záruku za dílo (min.však 60 měs.). Splatnost
faktur požadujeme min. 90dní od doručení.
Vše vložte do zalepené obálky s adresou: Město Blovice, Masarykovo nám.143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – poptávkové řízení „Rekonstrukce povrchů místních
komunikací““. Nabídku pošlete poštou na adresu zadavatele popř.odevzdejte osobně na
podatelně MěÚ Blovice, a to do 5.3.2012 do 11:00 hodin.
Hodnocení nabídek uskuteční k tomuto účelu svolaná komise pro otevírání obálek. Přidělení
VZ resp.schválení Smlouvy o dílo se předpokládá na jednání ZM 7.3.2012.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli 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 16.5.2011.
Děkuji za spolupráci
Jan Poduška
starosta města
příloha: specifikace, slepý VV

Zastupitelstvu města Blovice
V Blovicích 6.3.2012
Č.j. MUBlov 02223/12 /ERM/Hde

Výsledek poptávkového řízení „Rekonstrukce povrchů místních komunikací“
Dovolujeme si předložit ZM výsledek poptávkového řízení "Rekonstrukce povrchů místních
komunikací". Akce spočívá v dokončení úprav některých komunikací po výstavbě stok v rámci akce
Čistá Berounka. Investice není způsobilá v projektu, hradí ji přímo město Blovice ze svého rozpočtu (z
úvěru).
Byly osloveny 4 firmy – EUROVIA CS, a.s., Metrostav, a.s., STRABAG, a.s. a STAVMONTA spol.s
r.o.. Jiná firma se do poptávkového řízení nepřihlásila. 5.3.2012 do 11hod. byly podány 3 nabídky, a to
s výsledkem:
Čas

uchazeč

podání

Cena bez DPH

Splnění
požadavků

8:45

STRABAG, a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

4.979.736,72 Kč Ano

10:25

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74,

4.992.369,-Kč Ano

326 00 Plzeň
10:55

Metrostav, a.s., divize 1, Domažlická 172, 318
00 Plzeň
Firma STAVMONTA spol.s r.o. nabídku neodevzdala.

4.966.938,46 Kč Ano

Komise pro otevírání obálek ve složení Ing.Anna Mašková, Bc.Václav Kybic a Ing.Michal Hodek
doporučuje přidělení VZ resp.uzavření smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., divize 1, Domažlická
172, 318 00 Plzeň za cenu 4.966.938,46 Kč. Nabídka firmy splňuje všechny požadavky zadavatele.
Předložená částka však přesahuje předpokládávanou hodnotu VZ. Na základě upozornění předložila
firma Metrostav, a.s. vyčíslení nerealizovaných stavebních prací na zmíněných komunikací v hodnotě
1.678.711,34 Kč bez DPH, odpočty budou součástí SOD. Tyto méněpráce jsou součástí projektu Čistá
Berounka a jsou hrazeny prostř.svazku obcí. Fakturace firmy bude po započítání těchto odpočtů činit
3.228.227,12 Kč bez DPH. Návrh SOD v příloze.
Podpisy členů komise: …………………………………………………………………………………..
Návrh usnesení:
ZM schvaluje
Na základě výsledku poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce povrchů místních komunikací"
přidělení

této veřejné

zakázky a uzavření smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., divize 1,

Domažlická 172, 318 00 Plzeň za cenu 4.966.938,46 Kč bez DPH s tím, že po započítání méněprací
bude fakturace činit 3.228.227,12 Kč bez DPH.
Vyřizuje: OERM

Návrh předložil: Ing.Michal Hodek, ERM

