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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
NA SLUŽBY – VZMR II. KATEGORIE ZADÁVANÁ DLE METODIKY OPŽP 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
 
 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název veřejné zakázky: 
 

Zpracování digitálního povodňového plánu Bakov nad Jizerou 

Zadavatel 
Název / obchodní firma: Bakov nad Jizerou 

IČ, DIČ: 00237418, CZ 00237418 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: 

ve věcech smluvních Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 
ve věcech technických Václav Grűnwald, místostarosta města 

Webová adresa zadavatele: www.bakovnj.cz 

Kontaktní osoba pověřená 
organizací výběrového řízení 

ARR – Agentura regionálního rozvoje s.r.o., 1. Máje 97, 460 01 
Liberec,  
Ing. Petr Dobrovský 
Tel: 488 577 070,  
e-mail: p.dobrovsky@arr-nisa.cz   

 
 

2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise 
č. 213/2008  
 

Předmět veřejné zakázky CPV 

Digitální mapování (služba) 71354100-5 

Prevence záplav (služba) 45246400-7 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předmětem plnění je vytvoření digitálního povodňového plánu (dále jen „dPP“) města Bakov nad 
Jizerou. Vytvořený dPP bude zpřístupněn na webovém prohlížeči města a bude dostupný všem 
členům povodňové komise. Současně tím bude vyřešena absence kompletního povodňového plánu. 
Digitální zpracování plánu umožňuje oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti 
obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi mapovými pohledy. Odkaz na 
mapu musí zobrazit požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Odkazem v textu lze z 
databází mapového serveru zobrazit i potřebné tabulky, s obsahem synchronizovaným s centrální 
databází 
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Technické specifikace: 
Detailní specifikace předmětu a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován zadávací 
dokumentaci a v technické části zadávací dokumentace (projektová dokumentace, části týkající se 
dPP), jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. 
 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Cena veřejné zakázky je stanovena jako maximální: 218 000,-Kč bez DPH, tj. 263 780,-Kč včetně DPH 
(21%). 
 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, prostřednictvím Operačního programu Životní 
Prostředí. 
 

5. DODACÍ PODMÍNKY – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Termíny: 

• Zájemce ve své nabídce uvede dobu plnění veřejné zakázky ve dnech (v harmonogramu viz 
kap. 9.9. ZD) 

• Zahájení plnění veřejné zakázky počíná po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy 
zadavatele. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je stanoven na září 2013. 

• Termín dokončení díla je stanoven maximálně na 160 kalendářních dní od písemné výzvy 
zadavatele. 
 

Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla 

do zkušebního provozu. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i 

termín ukončení díla. 

 
Místo plnění: 
Místem plnění je město Bakov nad Jizerou. 
 
 

6. KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Přílohou této výzvy je:  

Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou 
jako VZMR II. kategorie dle metodiky OP ŽP včetně příloh: 

- Příloha č. 1. – Krycí list nabídky (vzor) 
- Příloha č. 2. – Čestné prohlášení - ostatní základní kvalifikační předpoklady (vzor) 
- Příloha č. 3. – Technická část zadávací dokumentace 
- Příloha č. 4. – Přehled subdodavatelů a prací prováděnými vlastními zaměstnanci (2 listy 

xls.souboru) 
- Příloha č. 5. – Výkaz výměr  
- Příloha č. 6. – Závazný návrh smlouvy o dílo 

 
Veškeré dokumenty jsou k dispozici v el podobě na stránkách zadavatele 
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-2013.html 
 
 






