
Zpráva o veřejné zakázce

č.: M/032/2012
č.j.: sekr/1936/2012

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Identifikační údaje všech uchazečů

IČ (datum 

narození)

27086135

45797170

Důvod vyloučení uchazeče:

Důvod zrušení zadávacího řízení:

Název: II/276 Bakov nad Jizerou, průtah - projektová dokumentace pro provedení stavby

Zadavatel: 

 Město Bakov nad Jizerou

Druh výběrového řízení zakázka malého rozsahu

Cena sjednaná ve smlouvě za 1 m3 bez DPH

Plnění prostřednictvím subdodavatele

smlouva zatím nebyla uzavřena

0,00%

Předmětem zakázky bylo vypracování 4 paré projektové dokumentace pro provedení stavby projektu "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah", která bude vycházet z projektové 

dokumentace pro stavební povolení vypracováné společností DHV CR spol. s r.o. v listopadu 2011. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude použita jako 

součást zadávacích dokumentů veřejné zakázky na stavební práce předmětného projektu, musí tedy splňovat požadavky dle zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Mírové náměstí 208, 293 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 00237418
osoba jednající: Mgr. Jana Štěpánová, starostka

tel/fax/e-mail: 326 781 116/326 781 207/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.

osoba jednající: Ing. Jan Horák
tel/fax/e-mail: 326 700 666/j.horak@crproject.cz 

Název: CR Project spol. s r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27086135

Zdůvodnění výběru:

Nabídka společnosti CR Project spol. s r.o. byla nejnižší doručenou nabídkou, byla proto vyhodnocena jako nejvýhodnější.

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

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

Žádný uchazeč nebyl vyloučen. 

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

1. CR Project spol. s r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá 

Boleslav
6 120,00 Kč

2. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 222 000,00 Kč

Zprávu vypracoval/a: Monika Lhotáková

V Bakově nad Jizerou dne: 20. listopadu 2012  


