
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 M/021/2013 - Výzva města Bakova nad Jizerou k podání nabídky na 
zhotovení projektové dokumentace v rámci projektu „TIC – rekonstrukce 
domu č.p. 14“ 

čj.: sekr/985/2013 č.ev. 2798/2013 
 
I.    Zadavatel  
Město Bakov nad Jizerou 
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 
IČ: 00237418, tel./fax/e-mail: 326 781 116, 326 781 207, vyberovarizeni@bakovnj.cz 
osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 
 
II.  Předmět výběrového řízení 

Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na akci „TIC – rekonstrukce domu 
č.p. 14”, spočívající ve stavebních úpravách objektu za účelem změny užívání. Tato zakázka musí 
zahrnovat veškeré práce na zhotovení Dokumentace pro provedení stavby "DPPS" a inženýrskou 
činnost spojenou se zajištěním stavebního povolení, dále jen „Dokumentace“. Řízení na 
stavebním úřadě bude probíhat formou žádosti o stavební povolení. Tato zakázka musí zahrnovat 
veškeré práce na zhotovení Dokumentace a inženýrskou činnost spojenou s projednáváním změn. 

Předmětem zakázky je přestavba domu čp. 14 postaveném na st. parc. č. 85, v obci Bakov nad 
Jizerou a k.ú. Podhradí na Turistické informační centrum (TIC). 
 
Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace jsou následující: 
 

• Požadavky na plochy  
– pro záměr byl vybrán objekt č.p. 14 
– budoucí dispozice místností a přístupy do objektu budou upřesněny 

s projektantem vzešlým z výběrového řízení v rámci předprojektové a 
projektové přípravy. 
Je nutné počítat s bezbariérovými přístupy do přízemní části objektu.  

• Soulad s ÚPO – objekt se nachází ve stabilizovaném zastavěném území, funkční využití je 
přípustné. 

• Parkování návštěvníků – předpokládá se na pozemku parc. č. 241/2 je třeba počítat 
s patřičným počtem parkovacích míst pro osoby se sníženou možností pohybu. 

• V budově se požaduje vybudovat: 
a) v 1. nadzemním podlaží domu  

- turistické informační středisko – propojeno s venkovní terasou směrem k parc. č. 
241/2 

- úschovna kol 
- sociální zařízení pro veřejnost (WC a sprchy) 

 
b) v 2. nadzemním podlaží domu 

- kancelář  
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- sociální zařízení pro personál 
- sklad 
- klubovna 

 
Zadavatel požaduje dále návrh interiérového vybavení jednotlivých místností dle jejich účelového 
určení.  
 
Dále bude navrženo vhodné venkovní oplocení, potřebné terénní úpravy přilehlého pozemku a 
parc. č. 241/2, kde bude umístěno venkovní zázemí pro turisty s dětmi (malé dětské hřiště, 
venkovní posezení, odpadkové koše, osvětlení, úprava travnaté plochy – travnaté hřiště). 

 
 
Projektové fáze budou rozděleny na: 

• průzkumy a zaměření současného stavu; 
• návrh a architektonickou studii s 3d vizualizacemi; 
• tvorba Dokumentace včetně podrobných položkových rozpočtů dle aktuálních ÚRS či 

RTS; 
• inženýring pro vydání stavebního povolení. 

 
„Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory.“ 
 
Dokumentace bude odevzdána v 6 tištěných paré, 1x na CD. Textové části Dokumentace 
budou elektronicky předány ve formátu MS Word, rozpočty budou předány v elektronické 
podobě ve formátu MS Excel, výkresy v .dwg formátu a taktéž 4x v tištěné podobě. Před 
finálním odevzdáním textových částí a rozpočtů budou návrhy podléhat schválení ze strany 
zadavatele. 
 
Doba a místo plnění: ihned po ukončení výběrového řízení - jednotlivé fáze: 

• průzkumy a zaměření současného stavu –nejpozději do 31.7.2013 
• návrh a architektonickou studii s 3d vizualizacemi – nejpozději do 9.8.2013 
• tvorba Dokumentace včetně podrobných položkových rozpočtů dle aktuálních ÚRS či 

RTS – nejpozději do 13.9.2013 
• inženýring pro vydání stavebního povolení nejpozději do 16.9.2013 

 
Kontaktní osoba/tel.: Mgr. Jana Štěpánová, 326 781 116 
 
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 
 
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 75 % objemu zakázky.  
 
III.  Minimální obsah nabídky  
Nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz. příloha č. 1, elektronicky: 
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 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Název zakázky: Výzva města Bakova nad Jizerou k podání nabídky na zhotovení projektové 
dokumentace v rámci projektu „TIC – rekonstrukce domu č.p. 14“ 

č. M/021/2013 
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 326 781 116 

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 

průzkumy a zaměření současného stavu, 
návrh a architektonickou studii s 3d 
vizualizacemi 

  

tvorba Dokumentace včetně podrobných 
položk. rozpočtů dle aktuálních ÚRS či RTS 

  

inženýring pro vydání stavebního povolení   

Celkem   

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  

 
 

 

*) nehodící se škrtněte 




