
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.: Výst.426/2013 
č.ev. 1203/2013 
 
 
I.  Název a pořadové číslo výběrového řízení 
 
Název Rekonstrukce místní komunikace  Chudoplesy 
poř.č. M/06/2013 
 
 
II.  Identifikační 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 výběrového 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 vyzváno 5 dodavatelů, 
zabývající se předmětem plnění. 
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IV. Předmět výběrového řízení 
 
Předmětem výběrového řízení je rekonstrukce místní komunikace Chudoplesy (příloha slepý 
rozpočet, situace). 
Jedná se obnovu krytu vozovky a chodníků, resp. kompletní výměnu konstrukce vozovky a  
obnova systému odvodnění.  Úpravou dotčeného úseku místní komunikace dojde k propojení 
navazujících úseků, které byly v nedávné době opraveny. 
 
Základní údaje o předmětu výstavby:  rekonstrukce místní komunikace, uliční prostor proměnný 
3,50-5,50m. Návrhová kategorie místní komunikace MO2 8, 0/6, 5/30 ( od stykové křižovatky po 
nezpevněný sjezd), resp. M01 4, 5/4, 5/30 ( od nezpevněného sjezdu po místní komunikaci nové 
zástavby). 
Rozsah stavby: plochy vozovek- asfalt                         359m2 

                          plochy vozovek zámková dlažba          85m2 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo poptat pouze část díla. 
 
Kontaktní osoba: Václav Grűnwald, Anna Šlechtová  

Telefon: 326 781 500, 326 781 181 
 
V. Doba a místo plnění  
 
Doba plnění: 05 - 06/2013  
Místo: Chudoplesy 
 
 
VI. Kvalifikační 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. Způsob hodnocení nabídek 
 
Nabídky budou hodnoceny především podle výhodnosti nabízených služeb.    
 
Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 29.4.2013 od 16,00 hod.  
Jednání se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 
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IX.  Pravidla pro podání nabídek 
 
Forma: Nabídky budou podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko a 
 - Název výběrového řízení 
 - Evidenční číslo výběrového řízení 
 - Název a sídlo zadavatele 
 - Nápis: „Neotvírat, výběrové řízení.“ 
 
Způsob: - poštou na adresu zadavatele 
 - osobně na podatelně MÚ 
 
Lhůta do: 24.4.2013 do 12:00 hod. 
 
 
X. Ostatní skutečnosti 
 
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel 
rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí. 
  
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoliv 
zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele. 
 
 
V Bakově nad Jizerou, dne  9.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jana Štěpánová 

starostka města 
 
  
 


