MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455
V Blovicích dne 21.9.2016
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 13371/16/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Blovice, požární zbrojnice – přípojka kanalizace“

Vážení obchodní přátelé, město Blovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce o předpokládané hodnotě 470.000,-Kč bez DPH a oslovuje Vás jako
potencionální dodavatele se žádostí o předložení nabídky. Akce je financována prostředky
z rozpočtu města Blovice.
1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „Blovice, požární zbrojnice – přípojka kanalizace“ je zřízení
nové kanalizační přípojky pro areál požární zbrojnice JSDH Blovice, napojení na kanalizační
řad v Tržní ul. (viz. PD).
2. Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Ing. Michalem Hodkem, místostarostou
3. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace: v příloze výzvy.
Informace k VZ: Ing. Michal Hodek, tel: 724 517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
Technické dotazy: Josef Šefl, vedoucí provozu ČEVAK, a.s., tel. 602 478 351, e-mail:
josef.sefl@cevak.cz .
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 3.10. 2016 do 11.30 hod.
Místo podání nabídek : město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice (podatelna)
Nabídky, které budou uchazeči doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k hodnocení.
5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:
3.10. 2016, 12:05 hod. (v sídle zadavatele – neveřejné).
Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek
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6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude odevzdána v neporušené obálce s identifikací uchazeče a označením „Blovice,
požární zbrojnice – přípojka kanalizace, NEOTEVÍRAT“. Nabídka bude obsahovat
návrh smlouvy o dílo (dle vzoru) podepsaný pověřenou osobou uchazeče, v příloze
smlouvy bude rozpočet stavby (oceněný VV) a vlastní návrh harmonogramu plnění.
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. S ohledem na
předpokládanou cenu VZ stanovenou projektantem bude z hodnocení vyřazena nabídka
s cenou nižší než 250 tis. Kč (nepřiměřeně nízká cena) a nabídka s cenou vyšší než 500
tis. Kč bez DPH.

8. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží kopie dokladů o oprávnění podnikání a výpis z OR, seznam 3 referenčních
staveb – výstavba kanalizace o min.hodnotě jedné stavby 400 tis.Kč bez DPH.

9. Ostatní podmínky zadavatele :
Obchodní podmínky – viz. návrh SOD, realizace nejpozději do 15.11.2016.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění, toto bude oznámeno vybranému uchazeči
před podpisem SOD.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice a SOD
v Registru smluv.

Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
(elektronicky podepsáno)
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Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Blovice, požární zbrojnice – přípojka kanalizace“
Zadavatelem – městem Blovice bylo osloveno 5 firem + uveřejnění na profilu zadavatele. Do
3.10..2016 bylo odevzdáno 5 nabídek, které byly otevřeny v pořadí podle doručení:
Dodavatel
STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
IČ: 40525007
BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 25201506
Regionální služby s.r.o.
Hradiště 123, 336 01 Blovice
IČ: 46887407
Václav SKŘIVAN
5. května 662, 336 01 Blovice
IČ: 76017427
SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ Dopravní stavby
Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Cena celkem bez
DPH v Kč

Splnění podmínek

444.368,-

Ano

374.577,10

Ano

294.817,-

Ne – nejsou požadované
reference, není HMG

263.670,61

Ano

394.761,77

Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Anna Mašková, Ing.
Michaela Bočková a Ing. Michal Hodek doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku
poptávkového řízení schválit smlouvu o dílo s firmou Václav SKŘIVAN, 5. května 662, 336 01
Blovice, IČ: 76017427. Důvodem je nabídková cena 263.670,61 Kč bez DPH a splnění
formálních požadavků dle zadání. Uchazeč předložil nepřiměřeně nízkou cenu za vybrané
položky trubního vedení a uložení výkopků na skládku – bude vyzván zadavatelem
k vysvětlení.
V Blovicích 3.10. 2016
Ing. Anna Mašková
Ing. Michaela Bočková
Ing. Michal Hodek

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Blovice, požární zbrojnice –
přípojka kanalizace“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou Václav SKŘIVAN,
5. května 662, 336 01 Blovice, IČ: 76017427 za cenu 263.670,61 Kč bez DPH, dle předloženého
návrhu.
Vyřizuje: Ing. Hodek, místostarosta
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