
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 27.4.2020

VZ-Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2020

na základě požadavků správce komunikací města je předkládán návrh zadávacích podmínek výběrového řízení 
na běžné opravy komunikací v roce 2020 v celkové předpokládané částce cca 770 tis. Kč bez DPH.

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

I. Rada města schvaluje
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava komunikací v Novém Městě na 
Moravě v roce 2020" a v této souvislosti:
- schvaluje předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek dle příloh
- schvaluje předložený návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídek

II. Rada města pověřuje
starostu Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony 
směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v 
roce 2020", a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníků výběrového řízení nebo zrušení 
veřejné zakázky, a současně jej pověřuje uzavřením smluv o dílo a jejich případných dodatků.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbory INV a SMM doporučují ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele oprav místních 
komunikací po zimním období, případně dalších oprav MK v průběhu roku 
2020.
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Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:
A) opravy výtluků a nerovností MK tryskovou metodou strojem 
PATCHMATIC
- předpokládaný objem 120 t směsi asfaltové emulze a drťky ,
- termín plnění: 1) opravy vad po zimě v jarních měsících s dokončením 
do 31.7.2020, 2) podzimní opravy před začátkem zimy s dokončením do 
15.11.2020
- předpokládaná hodnota 450 000 Kč bez DPH
 B) Opravy výtluků a nerovností MK metodou ITHR
-předpokládaný objem 200 m2
- termín plnění: do 31.10.2020
 - předpokládaná hodnota 210 000 Kč bez DPH
C) Zálivka spár
- předpokládaný objem 1000bm
- předpokládaná hodnota 120 000 Kč bez DPH
- termín plnění: 1) opravy vad po zimě v jarních měsících s dokončením 
do 31.7.2020, 2) podzimní opravy před začátkem zimy s dokončením do 
15.11.2020
Na každou část VZ bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - návrh smlouvy-Patch matic (Veřejná)
Příloha - návrh smlouvy ITHR (Veřejná)
Příloha - seznam dodavatelů (Veřejná)
Příloha - návrh smlouvy zálivka spár (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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