
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 "Parkovací místa a chodník na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě"

Předkládáme návrh na zahájení zadávacího řízení "Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v NMNM". Dle 
předpokládané hodnoty cca 8.710.108,- Kč bez DPH se jedná o podlimitní zakázku zadávanou formou 
zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §102 odst. 3 z. o obcích

I. Rada města schvaluje
zahájení zadávacího řízení na stavební práce "Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na 
Moravě" a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky
- předložený návrh hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek
- omezení maximální nabídkové ceny na úrovni 100% rozpočtové ceny

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém 
Městě na Moravě"
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova 
v Novém Městě na Moravě", a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření 
smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového zadávacího 
řízení.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 16.9.2019

11.09.2019https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Stavba bude zahájena po plánovaném dokončení stavebních prací na 
sportovní hale.
Předpokládaná doba plnění:
- termín zahájení: nejdříve od 01.06.2020
- termín dokončení: nejpozději do 30.10.2020,
přičemž doba provádění díla nesmí překročit 14 týdnů

Předpoklad realizace výběrového řízení:
          - vyhlášení VŘ: přelom října a listopadu 2019 (po provedení 
aktualizace rozpočtu a zapracování požadovaných změn v PD - např. 
rozšíření předmětu díla o rekonstrukci stávajícího chodníku mezi 
bytovými domy přímo k hale)
         - ukončení příjmu nabídek, vyhodnocení nabídek, oznámení 
vítězného uchazeče : prosinec 2019, uzavření SoD: leden 2020
Odbor investic navrhuje omezit maximální nabídkovou cenu na 100 % 
rozpočtové ceny díla.
Finanční krytí je zapracováno do návrhu rozpočtu na rok 2020.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Neveřejná)
Příloha - obchodní podmínky-vzor SoD (Neveřejná)
Příloha - návrh komisí (Neveřejná)
Příloha - návrh dodavatelů (Neveřejná)
Příloha - koordinační situace (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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