
OBEC 

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 
                                       tel. 604 475 118, obec@novavesuchot.cz 
 

Poptávkové řízení – „Výběr dodavatele na kamerový systém 
v Nové Vsi u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboř 582 73“ 
 
Vážení obchodní přátelé, 

 

obec Nová Ves u Chotěboře hodlá v nejbližší době uskutečnit pokrytí v Nové Vsi u Chotěboře 
kamerovým systémem. Jedná se o pokrytí okolo budovy č. p.63, prostor návsi, pokrytí budov č.p.114 
a č.p. 6 včetně okolí místního kostela, dále monitoring hřbitova a kontejnerového stání u hřbitova. 
 
Dovoluji si Vás požádat, aby bylo v případě zájmu o tuto poptávku počítáno i s dalším možným 
doplněním kamerového systému dle potřeb obce Nová Ves u Chotěboře.  
 

Dotazy k poptávkovému řízení – Andrea Culková, tel.778 422 315, e-mail: obec@novavesuchot.cz 

                                                           Miroslav Doležán, tel. 736 626 555 

 

Žádáme Vás, o vypracování nabídky na pokrytí požadovaných míst dle přiložených map, kde jsou 

znázorněna místa, která obec považuje za důležitá k monitorování. 

Jedním z hodnotících kritérií je cena a dále splnění zadávacích podmínek.  

 

Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, která bude zřetelně označena 
nápisem „Kamerový systém v Nové Vsi u Chotěboře“  – NEOTEVÍRAT! Nabídku zašlete poštou na 
adresu: Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 nebo předejte osobně (v úřední 
dny obce pondělí: 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00; středa: 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00 nebo po dohodě 
s kontaktní osobou) – do 10.2. 2020, do 15.00 hodin. 
 

Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční neprodleně 11.2.2020. Veřejnou zakázku přiděluje 

zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře (předpoklad 13.2.2020). 

Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení kdykoli bez uvedení důvodu. 

Vyhlášení a výsledek zadávacího řízení bude uveřejněno na webu obce Nová Ves u Chotěboře.  

 

Andrea Culková 

starostka obce Nová Ves u Chotěboře 

 

Přílohy: 

 Mapy- kde jsou uvedeny monitorovací místa 

 

                                                                                                                               V Nové Vsi u Chotěboře  

                                                                                                                                       Dne 24.1. 2020 
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