
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 6.4.2020

VZ " Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice"

Je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na nákup 2 dopravních požárních vozidel (dle specifikace 
uvedené v příloze) pro jednotky SDH Hlinné a SDH Jiříkovice.

dle Směrnice RM č. 1/2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na dodávky "Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro jednotky SDH 
Hlinné a Jiříkovice" 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 "Nákup 2 dopravních požárních automobilů pro 
jednotky SDH Hlinné a Jiříkovice".
-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Nákup 2 dopravních požárních 
automobilů pro JSDH Hlinné a Jiříkovice", a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, 
uzavření kupních smluv, nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV a SŽP doporučují ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy: předpokládaná hodnota: 1 490 000 Kč bez DPH, tj. 1 vozidlo za cca 745 
000 Kč bez DPH
část fin. prostředků bude uhrazena z dotací:
předpokládané dotace na 1 vozidlo: 300 tis. Kraj Vysočina, 450 tis. MV 
ČR
zahájení veřejné zakázky: po obdržení rozhodnutí z MV
dodání do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - tech. specifikace.auto Hlinné (Veřejná)
Příloha - tech.specifikace-auto Jiříkovice (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-kupní smlouva Hlinné (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-kupní smlouva Jiříkovice (Veřejná)
Příloha - návrh dodavatelů (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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