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VÁŠ DOPIS ZN:
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683 /2013

E-MAIL:

Mgr. Tomáš Bolek
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DATUM:

8. července 2013

VYŘIZUJE:
TEL.:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.
1.

Název zakázky: „Návrh a realizace pomníku obětem 1. světové války v Cholticích“

2.

Informace o zadavateli:

Zadavatel:
Městys Choltice
sídlo:
Pardubická 78, 533 61 Choltice
IČ:
00273643
statutární zástupce: Mgr. Tomáš Bolek, starosta městyse
tel:
+420 466 972 200
e-mail:
podatelna@choltice.cz
kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Bolek, 606660226, starosta@choltice.cz

3.
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je výtvarný návrh a realizace pomníku obětem 1. světové
války v Cholticích.
Pomník bude stát na choltickém hřbitově na místě stávajícího pomníku. Ten bude z důvodu
špatného technického stavu odstraněn na náklady zadavatele. Pomník není kulturní památkou.
Je zapsán v evidenci válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-5311-21994.
Požadovaný materiál: převážně kámen
Požadovaný text na pomníku: „památce padlých“, „1914-1918“, jména 29 padlých včetně
roku narození a roku úmrtí.
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4.

Předpokládaný termín realizace:
Červenec až listopad 2015.

5.
Nabídka bude obsahovat:
• Výtvarný návrh
•

Návrh s rozměry

•

Krycí list

•

Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být
starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky.

•

Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6.
Předpokládaná cena zakázky:
Předpokládaná cena zakázky je maximálně 220.000,- Kč bez DPH.

7.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce. Nabídka se podává písemně.
Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek poštovní nebo zasilatelskou službou nebo
osobně.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené textem „Pomník obětem 1.
sv. války“. Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. září 2013 ve 14:00 hodin.
Nabídky se přijímají na adrese sídla zadavatele, a to do konce lhůty pro podání nabídek.

8.
Údaje o hodnotících kritériích:
Jediným hodnotícím kritériem je vhodnost návrhu.

9.
Vyhrazená práva zadavatele:
• Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
•

Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez vyhlášení vítěze a neuzavřít s žádným ze
zájemců smlouvu.

•

Zadavatel nevrací podané nabídky.

•

Odevzdáním návrhu uděluje zájemce zadavateli bezúplatnou výhradní licenci k užití
návrhu, jakožto autorského díla. Licence nezahrnuje oprávnění, aby zhotovitel dílo
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upravil, změnil, zpracoval nebo dokončil, nebo aby jej nechal upravit, změnit, zpracovat,
či dokončit, toto lze učinit pouze se souhlasem autora.

10.

Mapka s umístěním pomníku

11.

Stávající pomník

………………………………..
Mgr. Tomáš Bolek
starosta
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