MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 7.3.2018
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek

Nabídkové řízení č. 1/2018 na prodej dřevní hmoty z městských lesů
Vážení obchodní přátelé, Vás oslovuje s nabídkou dřevní hmoty pocházející z městských lesů.
Nabídkové řízení je vyhlášeno v souladu se Zásadami prodeje dřevní hmoty z lesů a zeleně
města Blovice schválené RM Blovice dne 11.7.2016 (dále jen „Zásady prodeje“).
Jedná se celkem o 351 m3 vytěžené dřevní hmoty (dle specifikace). Dřevo je složeno na
deponiích v Blovicích, jedná se o větrnou i kůrovcovou kalamitu– viz. specifikace k
nacenění.
Technické dotazy zodpoví: p. Radek Šindelář, tel. 724 525 972.
Dotazy k nabídkovému řízení zajistí – Ing. Michal Hodek, tel. 724 517 402, e-mail:
michal.hodek@mublovice.cz .
Žádáme Vás o vypracování závazného návrhu cenové nabídky podepsaný oprávněnou
osobou uchazeče/kupujícího, a to dle předloženého vzoru – specifikace dřevní hmoty.
Uchazeč vyplní jen žlutá pole, součet za všechny druhy dřevní hmoty bude proveden
automaticky. Nezbytná je identifikace uchazeče/kupujícího a jeho podpis a razítko.
Jediným hodnotícím kritériem je cena a dále splnění zadávacích podmínek daných touto
výzvou a Zásadami prodeje.
Vše vložte do zalepené obálky s adresou: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01
Blovice s nápisem „NEOTVÍRAT – nabídkové řízení č. 1/2018 na prodej dřevní hmoty“.
Nabídku pošlete poštou popř. odevzdejte osobně na podatelně MěÚ Blovice do pondělí
14.3.2018 do 15:00 hodin.
Hodnocení nabídek uskuteční k tomuto účelu svolaná komise pro otevírání obálek.
Město Blovice je oprávněno zrušit toto nabídkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Vyhlášení a výsledek tohoto nabídkového řízení bude zveřejněn na webu města Blovice
www.blovice-mesto.cz .
Děkuji za spolupráci
Ing. Michal Hodek
místostarosta města
příloha: Zásady prodeje, specifikace dřevní hmoty – k nacenění, číselníky¨

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Nabídkové řízení č. 1/2018 na prodej dřevní hmoty z městských lesů

Zadavatelem – městem Blovice bylo vyhlášeno nabídkové řízení 7.3.2018. Do 14.3.2018
byly odevzdáno 5 nabídek, které byly otevřeny v pořadí podle doručení:

Dodavatel

DŘEVOVÝROBA HEPA s.r.o.
332 02 Starý Plzenec
IČ: 47719443
KLAUS Timber a.s.
Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
IČ: 27989313
LESOIL WOOD s.r.o.
Pod Tratí 547, 336 01 Blovice
IČ: 02268345
KAISER s.r.o.
Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 26733102
EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.
Seč 15, 336 01 Blovice
IČ: 26391350

Cena bez DPH v Kč Splnění podmínek

371.750,-

Ano

456.642,90

Ano

549.618,-

Ano

358.752,-

Ano

494.875,-

Ano

Celkové nabídkové ceny byly vypočítány podle nabízených jednotkových cen.

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Michal Hodek, Eva
Beníšková a Martin Šertl doporučuje prodat dřevní hmotu společnosti LESOIL WOOD s.r.o.
Pod Tratí 547, 336 01 Blovice, IČ: 02268345, která předložila nejvyšší nabídku 549.618,Kč bez DPH a splnila podmínky zadání.

V Blovicích 14.3.2018

Ing. Michal Hodek
Eva Beníšková
Martin Šertl

