
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 10.8.2020

Sportovní podlaha tělocvičny 1.ZŠ, Nové Město na Moravě

Ve vazbě na provedená RO a následně vypsanou VZ na realizaci stavby sportovní podlahy v tělocvičně 1.ZŠ je 
předkládán návrh (starosta je pověřen k SoD pouze do limitu 499.999Kč bez DPH) na schválení smlouvy s 
uchazečem, který předložil nabídku.

směrnice RM č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Profil plus s.r.o., 463 12 Dlouhý Most, IČ: 43225110 jejímž 
předmětem je realizace veřejné zakázky "Sportovní podlaha tělocvičny 1.ZŠ, Nové Město na Moravě" za 
cenu 631.058,27 Kč bez DPH dle přiloženého návrhu SoD a pověřuje starostu města a v případě jeho 
nepřítomnosti místostarosty města k případným změnám smlouvy formou dodatků.  

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV doporučuje uzavření smlouvy

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: - veřejná zakázka "Sportovní podlaha tělocvičny 1.ZŠ, Nové Město na 
Moravě"  s předpokládanou hodnotou 490 000 Kč bez DPH byla v 
souladu se směrnicí města 1/2018 zveřejněna dne 7.7.2020 na profilu 
zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/contract_display_808.html s 
termínem pro podání nabídek 21.7.2020. Předpokládaná hodnota VZ byla 
stanovena na základě rozpočtu projektanta. V rámci výběrového řízení 
bylo osloveno 9 dodavatelů. 

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 10.8.2020

06.08.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



- zadavatel obdržel pouze jednu nabídku spol. Profil Plus s.r.o., 463 12 
Dlouhý most, IČ: 43 225110 s nabídkovou cenou 763 580,51 Kč včetně 
DPH (tj. 631 058, 27 Kč bez DPH). Dodavatel splnil podmínky uvedené v 
zadávací dokumentaci včetně referenčních prací. Profil Plus s.r.o. má 
bohaté zkušenosti s realizací sportovních podlah (141 realizací -umělé 
povrchy, 40 realizací- dřevěné podlahy, reference 
viz. http://www.profilplus.cz/c/reference ), termín realizace: 1.9.2020- 
30.11.2020. Akce je je zahrnuta do rozpočtu města na r. 2020.

Materiál obsahuje: Příloha - nabídka Profil Plus s.r.o. (Veřejná)
Příloha - smlouva o dílo (Veřejná)
Příloha - situace (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 10.8.2020

06.08.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


