MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455
V Blovicích dne 2.2.2022
Vyřizuje: Ing. Michal Hodek
Č.j. MUBlov 02072/22/MS

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka serveru pro MěÚ Blovice“

Vážení obchodní přátelé, město Blovice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky o předpokládané hodnotě do 422.000,-Kč bez DPH a oslovuje Vás jako
potencionální dodavatele s žádostí o předložení nabídky. Akce je financována z rozpočtu
města Blovice.
1. Informace o předmětu zadávané zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka serveru pro MěÚ Blovice“ je dodávka serveru pro
účely MěÚ Blovice v rozsahu zadávací a technické dokumentace (v příloze)
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 města
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: Ondřej Wild, tel. 724 250 651, e-mail: ondrej.wild@mublovice.cz

4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek : do 15.2.2022 do 9.30 hod.
Podání nabídek: -elektronicky, nabídka ve formátu .pdf bude podepsána zaručeným
elektronickým podpisem a zaslána na e-mail michal.hodek@mublovice.cz.
Nabídky, které budou doručeny po této lhůtě, nebudou přijaty k posuzování a hodnocení.

5.Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otevírání obálek:

15.2.2022, 9:35 - neveřejné
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Termín posuzování a hodnocení nabídek: po otevírání obálek
6. Náležitosti nabídky :
Nabídka bude obsahovat doklady o kvalifikaci, návrh smlouvy o dodávce (vlastní návrh)
podepsaný pověřenou osobou uchazeče, v příloze smlouvy bude rozpočet akce (v
min.členění: dodávka, instalace, záruka, cena celkem bez DPH, vč. DPH)
7. Hodnotící kritéria :
Rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena.
8. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží doklad o oprávnění podnikání (výpis z OR), seznam min. 2 referenčních
staveb – dodávka serverů o min. objemu 300 tis.Kč bez DPH / akci.
9. Ostatní podmínky zadavatele :
Obchodní podmínky – dle prováděcích pokynů.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit toto zadávací řízení 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 „Dodávka serveru pro MěÚ Blovice“
Zadavatelem – městem Blovice byly osloveny v uzavřené výzvě 2 firmy. Do 15.2.2022 do
9:30 h obdržel zadavatel jednu nabídku:
Datum a čas
doruč.
Dodavatel
14.2.2022,
15:24

BLUEPEOPLE s.r.o.
Lipovská 438/13, 155 21 Praha 5
IČ 24307459

Cena celkem bez
DPH v Kč

Splnění
podmínek,
pozn.

421.698,-Kč

Ano

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bc. Václav Kybic, Ondřej Wild,
a Ing. Michal Hodek doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku poptávkové řízení
„Dodávka serveru pro MěÚ Blovice“ schválit smlouvu o dílo se spol. BLUEPEOPLE s.r.o.,
Lipovská 438/13, 155 21 Praha 5,IČ 24307459, která jako jediná předložila nabídku.
Důvodem je přiměřená nabídková cena 421.698,-Kč bez DPH (510.255,-Kč vč. DPH) a
splnění formálních požadavků dle zadání.
V Blovicích 15.2.2022
Bc. Václav Kybic
Ondřej Wild
Ing. Michal Hodek

Návrh usnesení RM:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení „Dodávka serveru pro MěÚ Blovice“
smlouvu o dílo mezi městem Blovice a spol. BLUEPEOPLE s.r.o., Lipovská 438/13, 155 21
Praha 5,IČ 24307459 za cenu 421.698,-Kč bez DPH (510.255,-Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu.
Č.j. MUBlov 02072/22/MS
Vyřizuje: místostarosta, OERM
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