
  

 

    

 

MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  

mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

vyhlášené v souladu se Směrnicí města Bakov nad Jizerou č. 5/2013 

 

Název a číslo Ústřední vytápění cukrárny, Mírové náměstí 9, Bakov nad 

Jizerou 

M/030/2014 
čj.: Maj/1322/2014/re č.ev. 4033/2014 

 

I.    Zadavatel  

Město Bakov nad Jizerou 

Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 00237418, tel./fax/e-mail: 326 214 030, 326 781 207, vyberovarizeni@bakovnj.cz  

osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 

 

II.  Předmět výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je  zřízení vytápění cukrárny v nebytových prostorách čp. 9 na Mírovém 

náměstí v Bakově nad Jizerou samostatným závěsným turbo kotlem s uzavřenou spalovací komorou a 

s děleným přívodem vzduchu a odkouřením. 

 

Zadavatel požaduje: 

zřízení ústředního vytápění  cukrárny  včetně demontáže starého zařízení (lokální topidlo) v NP čp. 9 

na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou. 

Příloha: 

projektová dokumentace, jejíž součástí je: 

- technická zpráva, 

- půdorys, schéma odkouření – výkr. č. ÚT 01, 

- schéma zapojení, výkr. č. ÚT 02, 

- výpis materiálu – rozpočet 

projektová dokumentace – plynovod, jejíž součástí je  

- technická zpráva (měření ZP, plynovod, zkoušky, spotřebiče, uvedení do provozu, rozpočet) 

- plynovod - výkres.  

 

Dále bude provedena: 

- likvidace odpadů vzniklých činností zhotovitele na k tomu určených skládkách, 

- úklid a zabezpečení staveniště. 

 

Doba plnění:  říjen - listopad 2014. 
 

Místo plnění: Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 9 NP  - cukrárna. 

 

Kontaktní osoba/telefon:  

Ing. Hynek Tomsa   326 214 029,   607 027 789,   Blanka Reslová  326 214 022 

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě uzavření smlouvy o dílo trvá na dodržení všeobecných 

smluvních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 ke směrnici města č. 5/2013, viz: 

www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky 

 

mailto:vyberovarizeni@bakovnj.cz
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Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím subdodavatele, je povinen na tuto skutečnost 

zadavatele upozornit a předložit smlouvu se subdodavatelem. Zadavatel požaduje, aby rozsah plnění 

poskytovaného prostřednictvím subdodavatele nepřesáhl 25 % objemu zakázky.  

 

III.  Minimální obsah nabídky 

Nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz. příloha č. 1 (editovatelný formulář je ke stažení na  

www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky) 

 

Nabídka musí dále obsahovat:  

 uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí předmětu zakázky 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), ne starší 3 

měsíců 

 doklad o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru zakázky potřeba 

odborných znalostí 

 reference 

 

Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti dle tohoto Zadání, bude na tuto skutečnost 

písemně upozorněn. Nezjedná-li nápravu ve lhůtě do 3 dnů od upozornění, bude z účasti ve výběrovém řízení 

vyloučen. 

 

IV.  Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny především podle ekonomické výhodnosti nabízených služeb.    

 

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 02.10.2014 v 10:00 hod.  

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 

 

Všechny písemnosti v zadávacím řízení (vyjma tohoto Zadání) bude zadavatel doručovat přednostně 

elektronicky na emailovou adresu uvedenou dodavatelem na krycím listu nabídky. Elektronicky doručované 

písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich odeslání.  

 

V.  Pravidla pro podání nabídek 

Nabídky musí být podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko) s uvedením názvu 

výběrového řízení, evidenčního čísla, názvu a sídla zadavatele a nápisu „Neotvírat, výběrové řízení“. Nabídky 

mohou být doručeny poštou na adresu zadavatele nebo osobně na podatelnu MěÚ. 

 

Lhůta doručení nabídky: 

nabínanabí nabí 

do: 

30. 09. 2014 do 14:30 hod. 

 

VI.  Ostatní skutečnosti 

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel rozhodne o 

výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv úplně nebo 

částečně zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele. 

 

V Bakově nad Jizerou dne 11.9.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                 Mgr. Jana Štěpánová 

                    starostka města 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 

 

Název zakázky:  

č. M/030/2014  

Ústřední vytápění cukrárny, Mírové náměstí 9, Bakov nad Jizerou 

  
Zadavatel 

název Město Bakov nad Jizerou 

sídlo Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ/DIČ 00237418 / CZ00237418 

zastoupený Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou 

kontaktní osoba Mgr. Jana Štěpánová, starostka  

telefon 326 214 030 

fax 326 781 207 

e-mail vyberovarizeni@bakovnj.cz  

 

Uchazeč  

obchodní jméno  

sídlo  

kancelář  

IČ  

DIČ  

zápis v Obchodním rejstříku  

osoba oprávněná k jednání  

kontaktní osoba  

telefon  

fax  

e-mail  

 

Celková nabídková cena 

Cena celkem bez DPH: Sazba a částka DPH – 21% Cena celkem včetně DPH 

   

Plnění prostřednictvím 

subdodavatele 
ano/ne*       % 

 

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávacími podmínkami, svou 

nabídkou jsme vázáni po dobu 30 dnů po podání nabídky. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá 

sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené 

s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.  

datum  Jméno, příjmení a podpis 

místo 
 

 

 

 

 

 

 
otisk razítka  

 

mailto:vyberovarizeni@bakovnj.cz

