
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 9.12.2019

VZ " Nákup techniky pro lesní hospodářství v NMNM"

Na návrh TS služby s.r.o. je předkládáno zahájení zadávacího řízení na nákup traktoru včetně příslušenství. Dle 
předpokládané hodnoty  5 550 000 Kč bez DPH se jedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle zák.č. 
134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou zjednodušeného podlimitního řízení. Traktor by využívaly 
TS sro při zajišťování prací v lesích města.

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
-zahájení zadávacího řízení "Nákup techniky pro lesní hospodářství v NMNM" a v této souvislosti  
schvaluje:
-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky
- předložený návrh složení hodnotící komise a komise pro otevírání elektronických nabídek

II. Rada města pověřuje
-starostu  města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Nákup techniky pro lesní hospodářství v NMNM"
-starostu  města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Nákup techniky pro lesní hospodářství v 
NMNM", a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření kupní smlouvy, nebo 
případného zrušení veřejné zakázky.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV doporučuje ke schválení
v případě získání dotace bude akce zařazena do návrhu rozpočtu na 2021
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Nákup traktoru bude realizován pouze v případě získání dotace a to z 
Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního 
fondu ve výši 50% nákladů a schválení akce v rozpočtu na 2021.
V případě nepřiznání dotace bude možné od uzavřené smlouvy odstoupit.

S ohledem na podmínky dotačního programu "Program rozvoje venkova 
2014 - 2020", 8. kolo SZIF, ze kterého bude projekt Nákup techniky pro 
lesní hospodářství, č. projektu 19/008/08610/563/000695, finančně 
podpořen,  je nutné veřejnou zakázku ukončit podpisem smlouvy o dílo v 
termínu nejpozději dne 18.2.2020. Při nesplnění tohoto stanoveného 
termínu bude dotace městu odebrána.

Součástí dodávky traktoru bude příslušenství: fréza, naviják, čelní 
rampovač, vyvážecí vůz.

Traktor budou využívat TS služby v rámci lesního hospodářství NMNM.

Předpokládaný termín dodání traktoru: 1.1.-26.2.2021
Zadávací řízení zahajujeme již v 12/2019 s ohledem na podmínky dotace, 
kdy musí být ukončeno a předloženo ke kontrole v pol. 2/2020.

Materiál obsahuje: Příloha - krycí list nabídky (Veřejná)
Příloha - výzva k podání nabídek (Veřejná)
Příloha - technická specifikace (Veřejná)
Příloha - seznam dodavatelů určených k oslovení výzvou (Veřejná)
Příloha - návrh členů komisí (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-návrh kupní smlouvy (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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