
 

 

Zjednodušené podlimitní řízení  

Veřejná zakázka č. KMMB2018/1/1  na dodávky a služby (zakázka malého rozsahu) 
 

Zadavatel: 
Kultura města Mladá Boleslav, a. s.  

se sídlem: Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ 293 01  
IČ: 28166426  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 

12417 
Číslo bankovního účtu: Komerční banka: 43144790267/0100 

 
 
 

Výzva k podání nabídky   
 

 
Název zakázky:  
 

"Kniha o Mladé Boleslavi" 
 

Specifikace zakázky:  
 
výroba (sazba a tisk knihy) dle následujících parametrů: 
 

Vazba V8a šitá, rovný hřbet 

Formát knihy 225 x 225 mm 
Blok křídový papír  150 g KM   

Plnobarevný tisk 
Počet stran 300 
Předsádka BDO 140g  

Obálka – potah 135g křída mat tisk 4/0 + 1,0 lamino mat 
Balení do folie 5ks 

Data: pdf 
Náklad: 
 

1 000 
2 000 

3 000 
 

Dodání dat: 15.8. 
Výroba do 31.8.2018 
 

 
Předmět plnění zakázky 

 
Polygrafická výroba, kompletizace, balení a doprava 
 
Termín a místo podání nabídky:  
 

Nabídka bude předložena nejpozději do 3.8.2017 do 12.00 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 MB“ 



 

 

 

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. 

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 4.8.2018 

ve 12:00 hodin a následně budou o výsledku informováni všichni přihlášení uchazeči.  
 
Hodnocení nabídek:  

Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost 100% 
   

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 19.7.2018               

Kultura města Mladá Boleslav a.s. 


