MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
V Blovicích dne 10.5.2017
Vyřizuje: Ing.Michal Hodek
Č.j. : MUBlov 06567/17/MS

Poptávkové řízení – „Oprava místní komunikace Stará Huť“
Vážení obchodní přátelé,
město Blovice hodlá v nejbližší době uskutečnit stavební akci „Oprava místní komunikace
Stará Huť“. Tato akce je spolufinancována dotací z rozpočtu Plzeňského kraje. Jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu o předpokládané hodnotě cca do 500 tis. Kč bez DPH.
Projekt spočívá v opravě místní komunikace o délce cca 362 m a šířce cca 3 m v místní části Stará
Huť na pozemcích města Blovice v k.ú. Vlčice u Blovic parc. č. 878/5, dále pak 358/3, 878/18,
878/20 (všechny ostatní plocha, ostatní komunikace).
Technologie provádění - penetrační makadam s asfaltovými nátěry - viz. výkaz výměr – v příloze.
Budou dodrženy podmínky stanoviska DÚ a SŽDC (v příloze).
Technické dotazy – Ing. Miloš Seidl, tel. 371 516 130.
Dotazy k poptávkovému řízení – Ing. Michal Hodek, tel. 371 516 122, 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 výkazu
výměr – v příloze). V návrhu smlouvy bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH,
termín realizace (max. však do 31.8.2017), záruku za dílo (min.však 60 měs.). Splatnost faktur
požadujeme min. 30 dní od doručení.
Jediným hodnotícím kritériem je cena a dále splnění zadávacích podmínek. Z hodnocení budou
vyřazeny nabídky z cenou nižší než 400 tis.Kč, resp. s cenou vyšší než 500 tis.Kč bez DPH.

Nabídka bude vložena do zapečetěné obálky označené „Poptávkové řízení – „Oprava
místní komunikace Stará Huť“ – NEOTEVÍRAT!
Nabídku zašlete poštou nebo předejte osobně na adresu města Blovice (podatelna) - do
24.5.2017, do 11 hodin
Posouzení a hodnocení nabídek (neveřejné) se uskuteční neprodleně 24.5.2017. VZ přiděluje
Rada města Blovice (předpoklad 29.5.2017).
Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu.
Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu města Blovice. Smlouva o
dílo bude zveřejněna v Registru smluv.
Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
(podepsáno elektronicky)

Zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Oprava místní komunikace Stará Huť“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny 3 firmy. Do 24.5.2017 byly odevzdány 3
nabídky, které byly otevřeny v pořadí podle doručení:
Dodavatel

Cena celkem bez
DPH v Kč

Splnění
podmínek

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.,
Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
IČ:27977951

489.392,60

Ano

SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
IČ: 25229397

498.863,48

Ano

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČ:64830551

487.553,14

Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Eva Beníšková, Ing. Michal
Hodek a Ing. Michaela Bočková doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku
poptávkového řízení schválit smlouvu o dílo s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, IČ:64830551. Důvodem je nejnižší nabídková cena 487.553,14 Kč bez DPH
(589.939,30 Kč vč. DPH) a splnění formálních požadavků dle zadání.
V Blovicích 24.4.2017
Eva Beníšková
Ing. Michal Hodek
Ing. Michaela Bočková

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Boží muka na Bohušově“ smlouvu o
dílo mezi městem Blovice a firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň,
IČ:64830551 za cenu 487.553,14 Kč bez DPH (589.939,30 Kč vč. DPH), dle předloženého
návrhu.
Vyřizuje: Ing. Hodek, místostarosta

