MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
V Blovicích dne 6.4.2017
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 05158/17/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - poptávkové řízení –
„Boží muka na Bohušově“

Vážení obchodní přátelé, oslovujeme Vás v poptávkovém řízení města Blovice jako
potencionálního dodavatele a žádáme tímto o podání cenové nabídky.

1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce o předpokládané hodnotě 200
tis. Kč bez DPH. Předmětem akce je rekonstrukce Božích muk na Bohušově podle návrhu na
restaurování vypracovaném BcA. Petrem Círlem (v příloze). Akce je financována prostředky
z rozpočtu města Blovice a z kapitoly Ministerstva kultury z Programu obnovy kulturních
památek prostř. ORP.
Rozsah stavby je dán zadávací dokumentací, která obsahuje vzor smlouvy o dílo, výkaz
výměr k nacenění, restaurátorský návrh. Realizace akce podléhá vydání závazného stanoviska
MěÚ Blovice.
2. Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Janem Poduškou, starostou
3. Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy. Informace o možnosti získání
dodatečných informací je možné u pana Ing. Michala Hodka
Telefon: 724 517 402, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 18.4.2017 do 10 hod.
Místo podání nabídek : město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Nabídky, které budou uchazeči doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k hodnocení.
5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
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Termín otevírání obálek:
18.4.2017 po 10 hod. (neveřejné)
Termín posuzování a hodnocení nabídek:
po otevírání obálek
6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude odevzdána v neporušené obálce s identifikací uchazeče a označením „Boží
muka na Bohušově, NEOTEVÍRAT“. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo (dle
vzoru) podepsaný pověřenou osobou uchazeče, v příloze smlouvy bude oceněný výkaz
výměr - rozpočet.
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

7. Kvalifikační předpoklady:
Potencionální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační předpoklady:
•
•

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či
jiné evidence, licence MK ČR apod.
Seznam referenčních zakázek – min. dvě o hodnotě 150 tis. Kč bez DPH za
každou zakázku

8. Ostatní podmínky zadavatele :
Obchodní podmínky – dle SOD.
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 profilu zadavatele města Blovice,
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 „Boží muka na Bohušově“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny 3 firmy. Do 18.4.2017 byly odevzdány 2
nabídky, které byly otevřeny v pořadí podle doručení:
Dodavatel
Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82, 330 33 Město Touškov
IČ: 04874391
SPOP-OBNOVA PAMÁTEK, spol. s r.o.
U Špejcharu 577, 330 33 Město Touškov
IČ: 49790986

Cena celkem bez
DPH v Kč

Splnění
podmínek

149.950,-Kč

Ano

160.575,-Kč

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 Stucco TM – Město Touškov s.r.o.,
Újezdská 82, 330 33 Město Touškov, IČ: 04874391. Důvodem je nabídková cena 149.950,-Kč bez
DPH (181.439,50 Kč vč. DPH) a splnění formálních požadavků dle zadání.
V Blovicích 18.4.2017
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 Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město
Touškov, IČ: 04874391za cenu 149.950,-Kč bez DPH (181.439,50 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu.
Vyřizuje: Ing. Hodek, místostarosta
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