
 

 

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 ZS/2/2015 - Nákup školního mobiliáře pro ZŠ Bakov nad Jizerou 

čj.:  č.ev.  

 

I.    Zadavatel  

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav 

Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 709 94 994, tel./fax/e-mail: 326 781 178, dlaskova@zs.bakovnj.cz 

osoba jednající: Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka školy 

 

II.  Předmět výběrového řízení 

Předmětem je nákup školního mobiliáře (nábytku) uskutečňovaného v rámci periodické 

obměny dle schváleného CI. V rámci výběru typu nábytku a výrobce bylo pedagogickou 

radou školy rozhodnuto o průběžném vybavování školy nábytkem  od výrobce Moderní 

škola. Rozsah nyní poptávaného nábytku je obsažen v Příloze č.1 tohoto výběrového řízení. 

Číselné označení kódů je dle katalogových čísel Produktového katalogu výrobce Moderní 

škola 2015 – 2016.  

 

Zadavatel požaduje: garantovanou kompletní dodávku nábytku ve smontovaném stavu na 

místo plnění v požadovaném čase; transport a manipulace musí být součástí celkové ceny 

Doba a místo plnění: v týdnu od 3.8. do 7.8. 2015, ZŠ Bakov nad Jizerou, Palackého 278, 

29401 Bakov nad Jizerou 

Kontaktní osoba/tel.: Mgr. Zdeňka Dlasková, tel.: 326 781 178 

 

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 

Celková nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz Příloha č. 2, (editovatelný 

formulář je ke stažení na www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky ) 

http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-2013.html
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky


 

Nabídka musí dále obsahovat:  

 uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí předmětu zakázky – doplněno dle 

přílohy č. 1 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku ne starší 3 

měsíců 

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

zakázky potřeba odborných znalostí 

 ověřitelné reference 

 

IV.  Způsob hodnocení nabídek 

Výhradním hodnotícím faktorem je nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku.    

 

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 1.6. 2015 od 14,00 hod.  

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 

 

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 do 

ředitelny ZŠ. 

 

Lhůta doručení 

nabídky: nabínanabí 

nabí 

do: 

1.6. 2015 do 12,00 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 20.5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Zdeňka Dlasková 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


