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                                          Město Janské Lázně 
                 náměstí Svobody čp. 273, 542 25 Janské Lázně 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
OTEVŘENÁ VÝZVA 

Název: 
 

Kompletní výměna kinosedaček - kino Janské Lázně 

čj.: MUJL/KT/02280/2019 

 
 
1. Zadavatel: 
Město Janské Lázně 
náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně 
IČ: 00277967, DIČ: CZ00277967 
tel./fax: 499 875 101, 499 875 273 
Zastoupený Ing. Jiřím Hradeckým, starostou města 
Kontaktní osoba: Elen Hronešová 
tel./e-mail: 499 875 121, 737 884 743, kino@janske-lazne.cz 
 
2. Druh zakázky: dodávky a služby 
 
3. Lhůta pro podání nabídky: do 25.10.2019  09:00 hod. 
 
4. Doba a místo plnění: práce nebudou prováděny v období leden – březen 2020,  
dokončení do 30.05.2020, sál kina Vlast Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně 
 
5. Předmět výběrového řízení: 
dodávka a montáž nových kinosedaček v sále kina Vlast Janské Lázně. 
 
Zadání: 
Zachovat počet řad 12, počet sedadel 19 v každé řadě a rozmístění sedaček do mezer předchozí řady. 
Jednomístné celočalouněné sedačky se sklopným sedákem, s krytem z překližky na zadní stěně, 
s dřevěnou područkou korespondující se zadním krytem a dále s označením každého místa a řady 
výšivkou. 
Všechny části sedaček, výplň i potahová látka musí být z těžce hořlavých materiálů a splňovat 
současné, obecně platné bezpečnostní a požární normy. 
Maximální rozměry jedné sedačky:  
výška opěradla 90 cm, osová šířka 55 cm, hloubka sedáku 47 cm – dle hloubky schodů, šířka područky 
7 cm. 
 
Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím poddodavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a předložit smlouvu s poddodavatelem. Zadavatel požaduje, aby 
rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím poddodavatele nepřesáhl 50 % objemu zakázky. 
 
Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 25.10.2019 od 09:05 hod. 
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Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 
Všechny písemnosti v zadávacím řízení (vyjma tohoto Oznámení) bude zadavatel doručovat 
přednostně elektronicky na emailovou adresu, či datovou schránku, uvedenou dodavatelem na 
krycím listu nabídky. Elektronicky doručované písemnosti budou považovány za doručené okamžikem 
jejich odeslání. 
 
6. Hodnotící kritéria:  
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.100.000,- bez DPH 
 
7. Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:  
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
Při hodnocení dle kritéria nejnižší nabídkové ceny pro plátce daně z přidané hodnoty rozhoduje cena 
bez daně z přidané hodnoty. Pokud není plátce, tak hodnotí cenu s DPH. 
 
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 
Nabídka musí obsahovat: 

 krycí list zadavatele  

 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 

 kopie dokladu o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru 
zakázky potřeba odborných znalostí 

 reference 

 podepsaný návrh smlouvy o dílo zohledňující parametry zadání  
 
Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti dle tohoto Oznámení, bude na tuto 
skutečnost písemně upozorněn. Nezjedná-li nápravu ve lhůtě do 3 dnů od upozornění, bude z účasti 
ve výběrovém řízení vyloučen. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná nabídková cena. 
Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení. 
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením, přičemž zadavatel si může v 
průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů. 
 
9. Pravidla pro podání nabídek: 
Nabídky musí být podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko) s uvedením 

 názvu výběrového řízení, 

 názvu a sídla zadavatele, 

 nápisu „Neotvírat, VŘ výměna kinosedaček - kino Janské Lázně“. 
 
10. 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 výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu úplně nebo částečně zrušit, 
změnit zadávací podmínky o dodatečné informace, případně nevybrat žádného dodavatele. 
 
 
V Janských Lázních dne 10.10.2019 
                                                                                                               Ing. Jiří Hradecký v.r. 
                                                                                                                      starosta 
 


