
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/035/2013 – Nákup posypového zařízení 
čj.: sekr/1326/2013 č.ev. 3875/2013 
 
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 je nákup posypového zařízení na vozidlo Magma.  
Technická specifikace: 

- zařízení nasaditelné do korby 
- šnekový sypač 
- objem 1,2 m3 
- posypový materiál pouze štěrk 
- síto na nakládání 
- odstavné nohy 
- povrchová úprava studený zinek 
- záruční doba 2 roky 

 
Doba a místo plnění: Ihned po ukončení zadávacího řízení, Bakov nad Jizerou 
Kontaktní osoba/tel.: Václav Janda/607 986 494 
 
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 (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 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 

 

Název zakázky: Nákup posypového zařízení 
č. M/035/2013 

 
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 

   

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 




