MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
V Blovicích dne 10.11.2020
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 16209/20/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
„Zpracování LHO Blovice I“

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

1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby o přepokládané hodnotě 360 tis. Kč
bez DPH. Jedná se o zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO
Blovice I na období 1.1. 2022 - 31.12. 2032. Podle předběžných údajů je výměra lesa cca 546
ha (upřesnění výměry po dokončení identifikace PUPFL – provádí ÚHÚL, pobočka Plzeň).
2. Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: město Blovice
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zastoupené: Bc. Robertem Zelenkou, starostou
3. Informace o doplnění k zadávací dokumentaci:
Informace o možnosti získání dodatečných informací je možné u pana Ing. Jiřího Kosa
Telefon: 371 516 156, e-mail: jiri.kos@mublovice.cz
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 24.11.2020 do 10 hod.
Místo podání nabídek: e-mailem na kontaktní adresu: michal.hodek@mublovice.cz
5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:
24.11.2020 po 10 hod. (neveřejné)
Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek
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6. Náležitosti nabídky :
- identifikace uchazeče
- stanovení ceny za zpracování LHO na 1 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa
(bez DPH a vč. DPH)
- vlastní návrh SOD
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

7. Kvalifikační předpoklady:
- nevyžadujeme

8. Ostatní podmínky zadavatele :
Obchodní podmínky – dle SOD.
Splatnost faktur min. 30 dní.
Termín předání díla max. do 30.6.2022.
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 „Zpracování LHO Blovice I“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny v uzavřené výzvě 2 firmy. Do 24.11.2020 byla
obdržena e-mailem 1 nabídka:
Datum a čas
doruč.
20.11.2020
15:04

Splnění
podmínek,
Cena celkem bez DPH v Kč pozn.

Dodavatel
Plzeňský lesprojekt, a.s.
náměstí Generála Píky 8,
326 00 Plzeň
IČ 25202448

Cena 670,-Kč za ha
Celkem předp. 365.820,-Kč Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Jiří Kos, Ing. Michal Hodek
a Eva Beníšková doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku poptávkového řízení
schválit smlouvu o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 8, 326 00
Plzeň, IČ 25202448. Důvodem je navržená nabídková cena 670,-Kč bez DPH za ha
(předp.cena celkem 365.820,- Kč bez DPH) a splnění formálních požadavků dle zadání.
Realizace je navržena do 30.6.2022.
V Blovicích 24.11.2020
Ing. Jiří Kos
Ing. Michal Hodek
Eva Beníšková

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Zpracování LHO Blovice I“ smlouvu
o dílo mezi městem Blovice a firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 8, 326
00 Plzeň, IČ 25202448 za cenu 670,-Kč bez DPH za ha (předp.cena celkem 365.820,- Kč bez
DPH) dle předloženého návrhu.
Č.j. MUBlov 16209/20/MS
Vyřizuje: Ing. Hodek, místostarosta
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