
 

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

Příloha č. 4 ke Směrnici pro zadávání veřejných zakázek 

V Bakově nad Jizerou 

22. 7. 2022 

 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

ZAKÁZKY III. KATEGORIE  

 

Číslo a 

název: 

M/003/2022 - "Výstavba hřbitovní cesty na poz. č. k. 746/5, k. ú. 

Bakov nad Jizerou" 

čj.: BnJ-OSMI-2022/1273 JID: BnJe/SPS/22/508 

 

 

1. Zadavatel: 

Město Bakov nad Jizerou 

Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 00237418, DIČ: CZ00237418  

tel./fax: 326 214 030, 326 781 207  

Zastoupený Radimem Šimáně, starostou města 

Kontaktní osoba: Monika Halířová 

tel./e-mail: 703 406 842 / halirova@bakovnj.cz   

 

2. Druh zakázky: Stavební práce 

 

3. Lhůta pro podání nabídky: do 10. 8. 2022 do 12,00 hod. 

 

4. Předmět výběrového řízení: 

 Předmětem je:  

Vybudování hřbitovní cesty na místě stávající účelové cesty nacházející se v uzavřeném 

areálu – hřbitově - na poz. č.k.746/5 v severovýchodní části města Bakova nad Jizerou 

podél železniční trati směr Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiště. V současné době je cesta 

kryta drobným štěrkem s pískem (šotolina), postranní cesty mezi hroby jsou pískové. 

Cesta je rovinná, místy bez spádu s četnými prohlubněmi, kde se při přívalových deštích 

vytváří kaluže a cesta je rozbahněná a rozbředlá. Část PD vyhotovená Ing. Jaroslavem 

Wolfem a Ing. Jiřinou Bukovskou tvoří přílohu č. 3 zadání. 

Žulové kostky na zadláždění budou dodány investorem. 

 

 

 Zadavatel požaduje: 
- Vypracování kompletní cenové nabídky v souladu s PD vyhotovenou Ing. Jaroslavem 

Wolfem a Ing. Jiřinou Bukovskou. Součástí nabídky bude doplněný výkaz výměr, který 
je přílohou č. 2 zadání, a to vč. harmonogramu prací.  
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- Doložení technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za 

poslední 3 roky (min. 2 zakázky podobného rozsahu jako je předmětná zakázka). 
 
- Kompletní projektová dokumentace bude poskytnuta na vyžádání, nejdůležitější části 

tvoří přílohu tohoto zadání. 
 
 

 Doba a místo plnění: 

Předpokládaný termín zahájení stavby: srpen 2022 

Etapizace a uvádění do provozu: 

1. etapa – odstranění krytu cesty, betonových dlaždic u vývodu vodovodu, 

2. etapa - výstavba nových podkladních vrstev a obrusných vrstev včetně postranního 

zpevnění z kamenných krajníků, umístění betonových skruží u vývodu vodovodu, dláždění 

finálních povrchů. 

Termín dokončení stavby: 30.11.2022 

 

Místo plnění: Městský hřbitov na poz. č. k. 746/5 v k.ú. Bakov nad Jizerou 

 

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 

trvá na dodržení všeobecných obchodních podmínek zakázek na stavební práce, které jsou 

přílohou č. 1 směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu města Bakov nad Jizerou, viz 

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

Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím poddodavatele, je povinen na 

tuto skutečnost zadavatele upozornit a předložit smlouvu s poddodavatelem. Zadavatel 

požaduje, aby rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím poddodavatele nepřesáhl 50 % 

objemu zakázky.  

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 10. 8. 2022 od 13,00 hod.  

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 

Všechny písemnosti ve výběrovém řízení (vyjma tohoto Oznámení) bude zadavatel doručovat 

přednostně elektronicky na emailovou adresu uvedenou dodavatelem na krycím listu nabídky. 

Elektronicky doručované písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich 

odeslání. 

 

5. Hodnotící kritéria: 

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.  

Váha hodnotícího kritéria = 100 % 

 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat:  

 krycí list zadavatele – viz příloha č. 1 (editovatelný formulář je ke stažení na 

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

 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 

 podepsaný návrh smlouvy 

Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti dle tohoto Oznámení, bude na 

tuto skutečnost písemně upozorněn. Nezjedná-li nápravu ve lhůtě do 3 dnů od upozornění, 

bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 

http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/
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Předpokládaná hodnota této zakázky nebude uveřejněna. 

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením, přičemž zadavatel si 

může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů. 

 

7. 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,  
 nápisu „Neotvírat, výběrové řízení“.  

 

8. 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: 

 výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu úplně nebo částečně zrušit,  
 změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky výběrového řízení v průběhu lhůty pro 

podání nabídek,  
 nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení,  
 neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, 
 realizovat dílo pouze částečně, 

 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné v nabídce 
účastníkem výběrového řízení.  

Účastníkům výběrového řízení nevzniká právo na úhradu nákladů vzniklých jim v zadávacím 
řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům výběrového řízení nevrací.  

 

 

 

 

Radim Šimáně 

starosta města 

 

  



KRYCÍ LIST NABÍDKY 

veřejné zakázky malého rozsahu  
 

Název zakázky: "Výstavba hřbitovní cesty na poz. č. k. 746/5, k. ú. Bakov nad Jizerou" 

č. M/003/2022 

 

Zadavatel 

název Město Bakov nad Jizerou 

sídlo Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ/DIČ 00237418 / CZ00237418 

zastoupený Radimem Šimáně, starostou 

kontaktní osoba Monika Halířová 

telefon 703 406 842, 326 214 030 

fax 326 781 207 

e-mail halirova@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  

 
*) nehodícíse škrtněte 
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