Město Břeclav
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Vyřizuje: Pohanka Vít
tel.: 519 311 365 . mobil 731 428 224
e-mail: vit.pohanka@breclav.org
fax: 519 311 363
Datum: 20.5.2011

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. a) směrnice Rady města Břeclavi č.
3/2009, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl dne 20.5.2011 o vypsání výzvy k podání návrhu na:
Grafický návrh členění a barevného řešení budovy Městského úřadu
u něhož stanovená odměna činí 10.000- Kč s DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Právní forma :
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
http://
e-mail:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
města

Město Břeclav
Náměstí T.GM. 3
690 81 Břeclav
801 / obec
00 28 30 61
CZ 00 28 30 61
519311 111
519 572 334
www.breclav.org
posta@breclav. org
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta

2. Předmět návrhu
Předmětem návrhu je zpracování grafického návrhu členění a barevného řešení v
konečné povrchové úpravě dle schválené projektové dokumentace - probarvená
omítkovina silikátová (max. velikost zrna 1,5 - 2,0- 3,0 mm), sokl střednězmná
omítkovina. Zadavatel požaduje zpracování ve dvou variantách.
Varianta I. - grafický návrh členění budovy v barevném řešení.
Varianta II. - grafický návrh členění budovy v barevném řešení s použitím např. fasádních
dekoračních profilů. U této varianty předloží uchazeč v textové zprávě odhadované
náklady a dobu ve dnech za jakou lze tyto úpravy provést.
Podkladem pro vypracování návrhu je projektová dokumentace zpracovaná Janou
Švancarovou, ul. Revoluční 2, 690 06 Břeclav 6. Projektová dokumentace v elektronické
podobě bude poskytována uchazečům na základě závazné objednávky zaslané na
adresu vit.pohanka(á)breclav.orq

3. Lhůta a místo pro podání návrhů

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. června 2011 v 9:00 hod.
Adresa pro podávání nabídek
Návrhy lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na
podatelně na adresu: Město Břeclav, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.
Podání nabídky poštou
Při podání návrhu poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání návrhu
považuje její fyzické převzetí na podatelně v sídle zadavatele na výše uvedené adrese.
Návrhy doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.
4. Platební podmínky
Platební podmínky
Vítěznému návrhu náleží výše stanovená odměna. Cena za předmět plnění bude
uchazeči uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného vítězným autorem.
Splatnost faktury bude 30 dnů od předání investorovi.
5. Obsah návrhu
•
•

Obálka nadepsaná „Autor"
Grafická část

Obálka nadepsaná „Autor"
Obálka bude obsahovat údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, číslo
bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy. Obálka bude
zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena ,, Grafický návrh členění a
barevného řešení budovy Městského úřadu".
Obálka grafická část
Obálka bude obsahovat technické pohledy a názorné zobrazení návrhu (perspektivy).
Varianta I. - grafický návrh členění budovy v barevném řešení.
Varianta II. - grafický návrh členění budovy v barevném řešení s použitím např. fasádních
dekoračních profilů. Textová zpráva s odhadovanými náklady a dobou ve dnech za jakou
lze tyto úpravy provést.
6. Podmínky anonymity soutěžního návrhu
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí
obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení
anonymity.
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 - Malá Strana

7. Vyhodnocení návrhů
Vyhodnocení návrhů a výběr nejvhodnějšího návrhu provede komise výstavby a
územního plánu.

V Břeclavi dne 20. května 2011.
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

