MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ 00256455
V Blovicích dne 27.4.2022
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j.: MUBlov 06849/22/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
„Autobusové zastávky a obytná buňka“

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 dodávky a stavební práce o předpokládané
hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH. Předmětem akce je dodávka autobusových zastávek na
Masarykově náměstí v Blovicích a obytné buňky v areálu ZŠ Blovice včetně souvisejících
stavebních prací.
Akce je financována prostředky z rozpočtu města Blovice.
Rozsah dodávky je dán zadávací dokumentací, která obsahuje vzor smlouvy o dílo, výkaz
výměr. Realizace akce nepodléhá vydání opatření MěÚ Blovice.
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 zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.
Dotazy k ZD: Ing. Michal Hodek, e-mail: michal.hodek@mublovice.cz, tel. 724 517 402
Technické dotazy: Ing. Anna Mašková, e-mail: anna.maskova@mublovice,cz, tel. 724 549 312
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 2.5.2022 do 13 hod.
Místo podání nabídek: elektronicky na email: michal.hodek@mublovice.cz
Nabídky, které budou uchazeči doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k hodnocení.
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5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:
2.5.2022 po 13 hod. (neveřejné)
Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek
6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo (dle vzoru) podepsaný pověřenou osobou
uchazeče, v příloze smlouvy bude cenová nabídka skládající se z rozpočtu (vyplněný výkaz
výměr).
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.

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

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 webu města Blovice a SOD
v Registru smluv.

Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice
/elektronicky podepsáno/

2

Zápis z hodnocení nabídek
Poptávkové řízení „Autobusové zastávky a obytná buňka“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveni v neoficiálním poptávkovém řízení 2
dodavatelé. Do 2.5.2022 byly zaslány emailem 2 nabídky (pořadí dle doručení):

Dodavatel
BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ 26397048

Cena celkem bez
Splnění podmínek
DPH v Kč
497.875,70
Ano

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ 04852427

550.639,75

Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Michal Hodek, Ing. Anna
Mašková, Bc. Vojtěch Černík doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku
poptávkového řízení schválit cenovou nabídku firmy BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317,
330 02 Dýšina, IČ 26397048. Důvodem je nižší nabídková cena 497.875,70 Kč bez DPH
(602.429,60 Kč vč. DPH) a splnění formálních požadavků dle zadání.

V Blovicích 2.5.2022

Ing. Anna Mašková
Ing. Michal Hodek
Bc. Vojtěch Černík

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Autobusové zastávky a obytná
buňka“ cenovou nabídku firmy BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČ
26397048 za cenu 497.875,70 Kč bez DPH (602.429,60 Kč vč. DPH), dle předloženého
návrhu.
MUBlov 06849/22/MS
Vyřizuje: Ing. Hodek, místostarosta
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