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Zahájení výběrového řízení č. M/007/2012 

 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

VE VĚCI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ  
MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

 
čj.: Maj/263/2012 

č.ev. 667/2012 
 
 
I.  Název a pořadové číslo výběrového řízení 
 

Název 
Výměna střešní krytiny: 
Bakov nad Jizerou  - Mírové náměstí 208 - budova MěÚ, 
Bakov nad Jizerou - Školní bez čp. – SDH 

poř.č. M/007/2012 

 
 
II.  Identifika ční údaje o zadavateli  
 
Název:  Město Bakov nad Jizerou 

Sídlo: Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 00237418 

DIČ: CZ00237418 

Osoba jednající:  Mgr. Jana Štěpánová 

Tel.: 326 781 116 

Fax:  326 781 207 

E-mail:  vyberovarizeni@bakovnj.cz 
 
 
III. Charakter výb ěrového řízení 
 
Vzhledem k výši předpokládané hodnoty zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, kterou 
v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„ZVZ“), není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona, je však povinen dodržet zásady 
uvedené v § 6 ZVZ, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.   
 
K předložení nabídek budou v rámci zachování shora uvedených zásad vyzváni 4 dodavatelé, 
zabývající se předmětem plnění. Dále bude poptávka zveřejněna na webových stránkách města. 
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IV. Předmět výběrového řízení 
Výměna střešní krytiny: 
Mírové náměstí 208 - MěÚ, Bakov nad Jizerou – část střechy 
Školní bez čp. – SDH,  Bakov  nad Jizerou 
 
Zadavatel požaduje vyčíslit cenovou nabídku na každou budovu samostatně. 
 
Materiál: 

- krytina -  ETERNIT DACORA, čtverec 40x40 cm, povrch hladký, barva klasicky červená, 
- oplechování - Al plech v barvě krytiny, 
- žlaby, svody - titanzinek. 

 
Zaměření, prohlídka objektu (po dohodě na tel. čísle 326 782 917)  
 

dne 4.5.2012 v 10:00 hodin. 
 

Zadavatel požaduje: 
- demontáž staré krytiny, 
-  kompletní výměnu střešní krytiny,  
-  oplechování,  
- výměnu žlabů, svodů, 
- odvoz a likvidaci odpadu, 
- úklid a zabezpečení staveniště, 
- konstrukci hromosvodu uvést do vyhovujícího stavu.  

 
Kontaktní osoba: Blanka Reslová 
Telefon: 326 782 917 
 
 
 
V. Doba a místo plnění  
 
Doba plnění: květen - červen 2012 

Místo: Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí čp.208, ulice Školní bez čp. 
 
 
VI. Kvalifika ční předpoklady a jejich prokázání  
 
Doklad o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), ne starší 3 
měsíců.  
 
VII. Minimální obsah nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí zadání. 
Nabídka dále bude obsahovat údaje o dodavateli v tomto členění:  

� obchodní jméno 
� právní forma (a.s., s.r.o., fyz. os., apod.) 
� sídlo uchazeče 
� číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa 
� kontaktní osoba 
� reference 

 






