MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ:00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 10.1.2012
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j.: MUBlov 00435/12/ERM/Hde

Poptávkové řízení – „Stavební úpravy radnice - II.etapa“
Vážení obchodní přátelé, město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit akci: „Stavební
úpravy radnice - II.etapa“.
Projekt spočívá ve své II.etapě v rekonstrukci střechy na budově radnice čp.143 dle PD
zpracované Ing.Tomášem Kostohryzem, stavebního povolení MěÚ Blovice ze dne 20.9.2011
a závazného stanoviska MěÚ Blovice ze dne 6.4.2010 (v příloze).
Technické dotazy k projektu zajistí – Ing.Kostohryz, tel. 606 723 823.
Dotazy k poptávkovému řízení vč.prohlídky místa stavby 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 (dle předloženého vzoru), 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 31.10.2012), záruku za dílo (min.však
60 měs.). Splatnost faktur požadujeme min.30dní od doručení. Součástí smlouvy o dílo je
ustanovení o tom, že realizace díla podléhá schválení dotace ze strany poskytovatele
dotace, jinak dojde k ukončení smlouvy jednostrannou výpovědí ze strany objednatele.
Součástí nabídky bude dále seznam referenčních staveb.
Vše vložte do zalepené obálky s adresou: Město Blovice, Masarykovo nám.143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – poptávkové řízení „Stavební úpravy radnice II.etapa““. Nabídku pošlete poštou popř.odevzdejte osobně na podatelně Měú Blovice do
25.1.2012 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 30.1.2012.
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
Jana Alexyová
místostarostka města
příloha: výtah z PD, stavební povolení, závazné stanovisko, vzor SOD, slepý VV

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Stavební úpravy radnice – II.etapa“
Zadavatelem – městem Blovice bylo osloveno 5 firem. Do poptávkového řízení se dále
přihlásily 4 firmy. Do 25.1.2012 bylo odevzdáno 6 nabídek. Firma Václav Řežábek, Ždírec a
Tegmento s.r.o. Rokycany se písemně omluvily.
Splnění podmínek
Dodavatel
Cena bez DPH v Kč Cena vč. DPH
František Bezstarosti, Blovice
840.420,1.008.504,ANS střecha s.r.o., Domažlice
651.565,781.878,Pegisan s.r.o., Plzeň
685.230,822.276,Martin Bažant, Blovice
738.222,80
885.867,36
STAFIS - KT s.r.o., Pačejov
791.612,949.934,INSTAMONT - Petr Milota,
Blovice
841.950,1.010.340,-

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bc.Irena Čížková, Bc.Václav
Kybic a Ing.Michal Hodek doporučuje Zastupitelstvu města Blovice na základě výsledku
poptávkového řízení schválit smlouvu o dílo s firmou ANS-Střecha s.r.o., Masarykova 124,
334 01 Domažlice. Důvodem je nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle zadání.
Realizace je podmíněna čerpáním dotace na akci.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení smlouvu o dílo mezi městem Blovice
a firmou ANS-Střecha s.r.o., Masarykova 124, 334 01 Domažlice na akci „Stavební úpravy
radnice –II.etapa“ za cenu 781.878,-Kč vč.DPH.
V Blovicích 27.1.2012

Bc.Irena Čížková
Bc.Václav Kybic
Ing.Michal Hodek

