
Zpráva o veřejné zakázce

č.: M/006/2014
č.j.: výst. 343/2014

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Identifikační údaje všech uchazečů

IČ (datum 

narození)

64722775

Důvod vyloučení uchazeče:

Důvod zrušení zadávacího řízení:

0,00%

198.771,- Kč

Zdůvodnění výběru:

Ze tří oslovených firem se do výběrového řízení přihlásila jedna firma. Vzhledem k výhodnosti podané nabídky bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Pořadové číslo
Obchodní firma (název), Jméno a příjmení dodavatele, 

sídlo podnikání
Nabídková cena s DPH Poznámka (vyloučení apod.)

Cena sjednaná ve smlouvě s DPH

Plnění prostřednictvím subdodavateleosoba jednající: Hynek Šlégl
tel/fax/e-mail:

-

-

zakázka malého rozsahu

602479210

Název: Hynek Šlégl
Sídlo: Čechova 1162

IČ: 64722775

Mgr. Jana Štěpánová, starostka

tel/fax/e-mail: 326 214 036/vyberovarizeni@bakovnj.cz  

Předmět:

Jedná se o zakázku malého rozsahu, a proto zadavatel postupoval v souladu s 

ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - tedy zadáním 

zakázky mimo režim tohoto zákona, a v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek 

malého rozsahu Města Bakov nad Jizerou. Zásady uvedené v § 6 tohoto zákona, tj. 

zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace byly dodrženy.

-

Název: 
Úprava manipulační plochy pro bioodpad, stavba oplocení - sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“ v 

Bakově nad Jizerou
Zadavatel: 

1. Hynek Šlégl 198.771,- Kč

Název: Město Bakov nad Jizerou

Druh výběrového řízení

Předmětem byla pokládka panelů v areálu sběrného střediska "Pod Vápeníkovými" v Bakově nad Jizerou o ploše cca 183 m2 a stavba oplocení: zemní práce – odtěžení 

stávající zeminy; jeřábnické práce – pokládka panelů do nové plochy; příprava pláně pro pokládku panelů – hutnění pláně, rozvoz podkladního písku včetně rovnání; 

doprava materiálu – doprava podkladního písku, betonu, kary sítí; materiál – pokladní písek, beton, kary sítě pro vzniklé nerovnosti mezi panely, pletivo, povrchově 

upravené sloupky 6/4“ včetně vzpěr, kotvení a zaslepení. Panely deponovány v místě.

Sídlo: Mírové náměstí 208, 293 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 00237418
osoba jednající:

Zprávu vypracoval/a:  Zbyněk Hýzler

v Bakově nad Jizerou dne:   24.3.2014




