
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 

 
 
 
čj.: sekr/1119/2012 

č.ev. 3061/2012 
 
 
I.  Název a pořadové číslo výběrového řízení 
 

Název Celoplošná oprava části komunikace Tyršova 

poř.č. M/024/2012 

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

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

IČ: 00237418 

Osoba jednající:  Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 

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 3 dodavatelé, 
zabývající se předmětem plnění. 
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IV. Předmět výběrového řízení 
 
Předmětem je oprava části komunikace v ulici Tyršova – Bakov nad Jizerou dle přiloženého 
mapového podkladu a dle výkazu výměr.  
 
Zadavatel požaduje provedení nového asfaltobetonového povrchu  v rozsahu cca 1.600m2  včetně 
výškové úpravy poklopů, výškové úpravy mříží a výškové úpravy krycích hrnců. 
 
Informativní schůzka za účelem upřesnění požadavků zadavatele je stanovena na 21.6.2012 
v 10:00 hod na místě, po telefonické domluvě. 
 
Kontaktní osoba: Anna Šlechtová 

Telefon: 326 781 181 
 
V. Doba a místo plnění  
 
Doba plnění: 30.7. – 12.8.2012 

Místo: Bakov nad Jizerou  
 
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 

 
VIII. Zp ůsob hodnocení nabídek 
 
Nabídky budou hodnoceny především podle výhodnosti nabízených služeb.    
 
IX.  Pravidla pro podání nabídek 
 
Forma: Nabídky budou podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko a 

podpis dodavatele) a označeny takto:  - Název výběrového řízení 
 - Evidenční číslo 
 - Název a sídlo zadavatele 
 - Nápis: „Neotvírat, výběrové řízení.“ 
 
Způsob: - poštou na adresu zadavatele 
 - osobně na podatelně MÚ 
 
Lhůta do: 27.6.2012 do 12:00 hod. 
 










