VYZVA K PODANI NABíDKy A K pRoKÁzÁrví spt_nĚruí KVALIFIKACE
v NneíoxovÉuŘízeruí
Výběr zhotovitele stavby - veřejné zakázky malého rozsahu, podle § 14 odst. 3
z. ě. L34l2oL6 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon"),

Revitalizace a obnova historické památky "Sousoší Nejsvětější trojice" ll. etapa

1.

Identifikacezadavatele
nazev:
ad resa

:

Ič:
statutární orgán:
tel.

:

e-mail:

2.

Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, PSČ 549 54

00272949
M9r. Jiří Škop,místostarosta
+42o 491 509 999, +420 491 509 996
meu @ meu - pol ice,cz, scholz@ meu - pq]jee.ez
jezek@ meu-police.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní historické památky SousoŠÍNejsvětějŠÍ
Trojice, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČRpod rejstř. Č,: 10168/65847.

V roce 2016 proběhla I. etapa obnovy tohoto sousoŠí,která spoČÍvalav restaurování
pískovcového optocení sousoší(doplnění 4 ks koulí v rozích a 2 ks piniových ŠiŠekv Čele
sousoší).
V rámci II. etapy bude provedeno očištěnía plastické doplnění poŠkozených Částí
kamenné architeÍ<tury a sousoší.Následně dojde k vyspárování památky a lokální
barevné retuši. Zásadní součástírestaurátorského zásahu by měla být rekonstrukce
chybějících soch podle dobových fotografií. Restaurátorský zásah.by měl vést k celkové
rehabílitaci památky a zakonzervování současnéhostavu kamenného materiálu.
Součástínabídky'budou veškerépožadované práce a dodávky dle písemn_ého
vyjádření odoorňé organizace statní památkové péčepracoviŠtě v Josefově ze
dne 14. 2.2OL7 viz příloha.

3.

Doba plnění veřejné zakázky

4.

Zahájení doby plnění:
Ukončenídoby plnění:

nejpozději do 1.3. 2018
nejpozději do 31. 7.2O1a

thůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč můžepodat pouze jednu nabídku, a to ve lhŮtě pro podání nabídek. Nabídka
musí být předložena v písemné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzauřené,obálce or!9!9|9 _názvem
zakázky a nápisem ,,NEoTEVÍRAT Do DATA oTEVIRANI oBALEK S NABIDKAMI" a na
obálce musí být dále uvedena adresa, na nížje možnézaslat vyrozumění o tom, Že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhŮty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končídne 17. 1. 2O18 v 10:OO hodin.

Nabídky se přijímají v sídle zadavatele na adrese: Masarykovo náměstí 98, Police nad
Metují,'psČ's+'g 54, a to do konce lhŮty pro podání nabídek, v pracovní dny v době od
07:30 do 14:00 hod., poslední den do 10:00 hod.

i.l"

?1tJ?*l2*1žlL'3 z.e ine 4" 1. eůi.$

Podané nabídky osoba pověřená zaclavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla,
data a času jejich doručení.

5.

Místo ptnění veřejné zakázky

,",4.,

MÍsto plnění veřejné zakázky je v kraji Královéhradeckém, v obci pěkov, v katastrálním
územíPěkov, p.p,č. 7072/4, 1072/5. Památka se nachází v dominántní poloze na

křižovatce silnic IIII30322 Pěkov

-

Lachov a 303 Náchod

-

Broumov

6. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

je773 3O5,- Kč bez DPH.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Zadavatel poŽaduje prokázání splnění kvalifikačníchpředpokladŮ uchazeče. Uchazeč je
povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

UchazeČ prokáŽe základní a profesní kvalifikačnípředpoklady doložením dokladů
v rozsahu zadávací dokumentace.

UchazeČ před!oží povolení Ministerstva kultury Čn pro restaurování

nepolychromovaných (popř. polychromovaných) sochařských uměteckých děl
zkamene dle ust. § 14 odst.8 zákonač,20l1987 sb. o stání památkové péči

v platném znění!

8. Hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídek podaných v rámci této VZ je:
/ nejnižšínabídková cena (bez DPH)
váha kritéria: 100%
Zadavatel bude o výsledcích této veřejné zakázky informovat uchazeče prostřednictvím
e-mailu.
9, Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
/ zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy,
/ dále jednat o konečnémznění smlouvy o dílo v částech, které nebyly předmětem
soutěže uchqzečŮ, a které nejsou hlavními náležitostmi smlouvy,
r' zadavatel mŮŽe měnit nebo doplňovat text výzvy nejpozději 3'dny před skončením
lhŮty pro podání nabídek

Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu
nákladŮ spojených s účastív zadávacím řízení,
Tento dokument obsahuje přílohy, které budou na po
Kontaktní údaje : jezek@meu-nolice.cz,

V Polici nad Metují dne 4. ledna 201B
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č.6-Rozpočet
č. 7 - Rozhodnutí a závazné stanovisko města Náchod
č.8 - Písemnévyjádření Narodního památkového ústavu
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