
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

VZ "Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM"

Je předkládán návrh na zahájení opětovného výběrového řízení na úpravu mostu, chodníku a přechodu pro 
chodce na ulici Dukelská.
Dle předpokládané hodnoty  1 947 000 Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadávanou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.
Jedná se o opakované výběrové řízení. Původní VŘ bylo zveřejněno dne 7.1.2019 s termínem pro podání 
nabídek 1.2.2019. V rámci tohoto VŘ bylo osloveno 17 dodavatelů, z nichž žádný nepodal nabídku.

dle § 102 odst. 3 z. o obcích, dle směrnice č. 1/2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na stavební práce "Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro 
chodce, NMNM" a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod 
pro chodce, NMNM"
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky 
a přechod pro chodce, NMNM"a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření 
smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového 
řízení.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Stavba obsahuje opravu mostu, který je ve špatném technickém stavu, 
vč. jeho rozšíření o chodník pro pěší, dále úpravu a doplnění chodníků v 
bezprostřední blízkosti mostu a vybudování nového přechodu pro chodce 
přes ulici Dukelská.
V rámci přípravy stavby je řešeno i zásobování provozoven v ul. U Jatek 
velkými nákladními vozidly ( objízdná trasa přes ulici Veslařskou).

 Termín výběrového řízení:
          - vyhlášení po schválení zakázky Radou města
         - ukončení příjmu nabídek, vyhodnocení, oznámení vítězného 
uchazeče a uzavření SoD: listopad 2019

Termín realizace je navržen tak, aby nekolidoval s uzavírkou silnic v 
rámci staveb "Parkovací místa a chodník ul. Tyršova" a "Rekonstrukce 
ulice Drobného".
Doba plnění předmětu veřejné zakázky je navržena takto:

• celé dílo musí být dokončeno nejpozději do 26.06.2020
• práce mohou být zahájeny nejdříve 02.03.2020
• doba provádění díla nesmí překročit 14 týdnů

Finanční krytí je zapracováno do návrhu rozpočtu na rok 2020.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-vzor smlouvy (Veřejná)
Příloha - návrh dodavatelů (Veřejná)
Příloha - krycí list nabídky (Veřejná)
Příloha - koordinační situace (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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