
 

 

Zjednodušené podlimitní řízení  
Veřejná zakázka č. KMMB2019/1/1 na dodávky a služby (zakázka malého rozsahu) 

 
Zadavatel: 
DŮM KULTURY MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. 
se sídlem Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 
IČ: 274 18 197 
spisová značka: C 111259 vedená u Městského soudu v Praze 
Číslo bankovního účtu: Fio Banka: 2600681793/2010 

 
 

Výzva k podání nabídky   
 
 

Název zakázky:  
 

"Kniha o Mladé Boleslavi – překlad do anglického jazyka" 
 

Specifikace zakázky:  
 

Překlad knihy o Mladé Boleslavi s názvem „Boleslav – Mladá a krásná“  (J. Kocourek a kol.)  
ISBN 978-80-2704-222-7 
  
Dodání překladu: 18.10.2019 
 

 
Předmět plnění zakázky: 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání překladu včetně korektury textu, který zadavateli 
dodá výherce. Rozsah textu bude max. 350 zdrojových normostran (tj. 1800 znaků včetně mezer 
na jednu normostranu). Originál je v českém jazyce a bude se týkat naučného textu z historie a 
současnosti o městě Mladá Boleslav. Překlady mají mít stejnou kvalitu, jako by je psal rodilý 
mluvčí. Překlady mají být dodány v digitální (CD/DVD formát Microsoft Word nebo pod.) a v 
tištěné podobě. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 130.000,- Kč (bez DPH). 

 

Termín a místo podání nabídky:  
 
Nabídka bude předložena nejpozději do 17.6.2019 do 12.30 hodin poštou na adresu zadavatele 
nebo osobně do recepce Domu kultury, Dukelská 1093, Mladá Boleslav a to v uzavřené zalepené 
obálce s označením:  

NEOTEVÍRAT - NABÍDKA 
a názvem zakázky: "Kniha o Mladé Boleslavi – překlad do anglického jazyka“ a s uvedením úplné 
poštovní adresy dodavatele na obálce. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Každý uchazeč 
může podat pouze jednu nabídku.  

 
Zpracování nabídky:  
Součástí předložení nabídky bude návrh smlouvy, s uvedenými termíny realizace (zahájení, 
ukončení a předání) a s vlastním návrhem smluvní pokuty za nedodržení termínu a návrhem délky 



 

 

záruční doby. K prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele. Odpovědná osoba musí splňovat následující požadavky: 
 
 

a) min. 5 let zkušeností s překlady do jazyka, za který odpovídá 

b) doložení znalosti jazyka, za který odpovídá, na požadované úrovni – požaduje se doložení 
VŠ vzdělání se zaměřením na daný jazyk nebo dlouhodobého pobytu v zemi, kde se daným 
jazykem mluví jako úředním jazykem, po dobu alespoň 3 roky. Požadovanou praxi doloží 
uchazeč strukturovaným profesním životopisem. Uchazeč doloží dále přehled certifikací a 
profesní způsobilosti. Požadované certifikáty budou přílohou profesního životopisu a 
mohou být předloženy v českém, latinském nebo anglickém jazyce 

Strukturovaný životopis musí obsahovat minimálně následující údaje: 
(a) Jméno a příjmení  

(b) Dosažené vzdělání 

(c) Délku odborné praxe  

(d) Vlastnoruční podpis člena týmu 

Nabídková cena bude stanovena takto: cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH  
Elektronické nabídky nemohou být podávány.  

 
Posouzení a vyhodnocení nabídek: 
 
Otevírání obálek:  
Doručené obálky s nabídkami budou po doručení zadavateli označeny datem a časem  
doručení. Obálky budou otevírány podle pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli.  

 
Posouzení nabídek:  
Posouzení a vyhodnocení nabídek bude provedeno ustavenou komisí nejpozději následující 
pracovní den po ukončení termínu pro podávání nabídek, tj. dne 18.6.2019 ve 12:00 hodin a 
následně budou o výsledku informováni všichni přihlášení uchazeči. 
Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a 
nabídky, které nesplňují kterýkoli z požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci, 
zadavatel vyřadí a uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti 
v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů vysvětlení nejasností v 
nabídce. 

  
 

Hodnocení nabídek:  
1. Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných 

zadavatelem, případně jejich překročení. Uchazeči, kteří ve své nabídce neprokáží splnění 
některého z kvalifikačních předpokladů, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni. Zadavatel si 
vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů další doklady a informace oproti těm, které byly 
uvedeny v nabídce. Uchazeči, kteří nesplní některý z kvalifikačních předpokladů, budou ze 
zadávacího řízení vyloučeni. Vyloučení bude dotyčným uchazečům bezodkladně písemně 
oznámeno.  

 
2. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 



 

 

3. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

4. Uchazeč není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími 
podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že uchazeč uvede několik 
rozdílných hodnot pro jedno konkrétní hodnotící kritérium či subkritérium (s výjimkou případů, 
kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v 
nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě 
než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést 
jednoznačný přepočet na požadovanou veličinu či formu). 

5. Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli tak dva či více 
uchazečů, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako 
nejvhodnější tu ze shodně nejlépe hodnocených nabídek nabídku, která byla zadavateli 
doručena jako první. 

Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato 
Oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 
 
Oslovení dodavatele (zhotovitele):  
V případě, že bude vybrán zadavatelem uchazeč s nejlépe vyhodnocenou nabídkou, bude tento 
uchazeč vyrozuměn o jeho výběru a bude vyzván k podpisu smlouvy, která bude součástí nabídky 
uchazeče s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo na úpravy ve smlouvě. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo:  
- odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,  
- žádat vysvětlení uchazečů v případě nejasnosti znění nabídky;  
- nevracet uchazečům podané nabídky;  
- neposkytovat náhradu výdajů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku;  
- z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují zadávací podmínky;  

 
 

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.  
 
 
V Mladé Boleslavi dne 3.6.2019               
Kultura města Mladá Boleslav a.s. 


