
  

 
    

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 M/017/2016_Nasvícení přechodu pro chodce v místní části Buda 
čj.: Prav/523/2016/pol č.ev. 1795/2016 

 
I.    Zadavatel  
Město Bakov nad Jizerou 
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 
IČ: 00237418, tel./fax/e-mail: 326 214 030, 326 781 207, vyberovarizeni@bakovnj.cz  
Zastoupený Radimem Šimáně, starostou města 

 
II.  Předmět výběrového řízení 
Předmětem je nasvícení přechodu pro chodce v místní části Buda 
 
Zadavatel požaduje: Umístění dvou lamp veřejného osvětlení s 6-ti metrovým výložníkem a 
osvětlení opatřených kloubem pro natočení svítidla dle PD (příloha č. 3) vypracované Jaroslavem 
Kučerou. 
Cenová nabídka bude předložena na výkazu výměr, který je přílohou č. 4  tohoto Zadání.  
Doba a místo plnění: Bakov nad Jizerou – Buda, ihned po ukončení výběrového řízení, nejpozději 
do 15.6.2016. 
Projektová dokumentace je k dispozici na vyžádání. 
Kontaktní osoba/tel.: Václav Janda/607 986 494, Helena Poliaková 326 214 026 
 
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 50 % objemu zakázky.  
 
III.  Minimální obsah nabídky 
Nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz. příloha č. 1 (editovatelný formulář je ke 
stažení na  www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky) 
 
Nabídka musí dále obsahovat:  
� 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 
� doklad o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru zakázky 

potřeba odborných znalostí 
� reference 






