
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

Okružní křižovatka ul. Masarykova - smlouva o společném postupu zadavatelů

Je předkládán návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů v rámci připravované veřejné zakázky na 
stavební práce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka". Předmětem smlouvy je 
úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným 
zadáním této veřejné zakázky.
Jde o společnou veřejnou zakázku zadavatelů:
- Kraj Vysočina
- Město Nové Město na Moravě
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Povinnost uzavření této smlouvy je stanovena zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.

zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky "II/360, II/354 Nové Město na 
Moravě, okružní křižovatka" mezi smluvními stranami Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 
70890749 (na straně zadavatele č. 1), městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 
Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně zadavatele č. 2) a Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 (na straně zadavatele č. 3) dle přílohy 
materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor investic doporučuje schválit navržené usnesení.
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Odbor FIN souhlasí, s realizací této akce je počítáno v Zastupitelstvem 
města schváleném rozpočtovém výhledu, kdy na r. 2021 je schválen 
objem prostředků na investice ve výši 47 mil. Kč.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V rámci přípravy této investiční akce je navrženo společné zadávací řízení 
na zhotovitele stavby s tím, že veřejná zakázka bude rozdělena na části 
dle jednotlivých zadavatelů, bude vybrán jeden společný zhotovitel a s 
ním bude ze strany každého zadavatele uzavřena samostatná smlouva o 
dílo. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek bude vykonávat kraj Vysočina. Hodnocení kvalifikací účastníků 
zadávacího řízení a posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící 
komise složená ze zástupců všech zadavatelů. Rozhodnutí o výběru o 
výběru nejvhodnější nabídky bude vydáno všemi zadavateli. Před 
zahájením zadávacího řízení budou příslušné dokumenty (zadávací 
podmínky, obchodní podmínky, návrh hodnotící komise, a pod. ) 
předloženy ke schválení v Radě města. Uzavření navržené smlouvy o 
společném postupu zadavatelů je nutným předpokladem pro zahájení 
přípravy těchto dokumentů.

V rámci přípravy této investice bylo aktuálně zahájeno územní řízení 
a probíhají projekční práce na dokumentaci pro stavební řízení. Zahájení 
zadávacího řízení je předpokládáno v 11/2020 ihned po předání 
prováděcí projektové dokumentace. Vlastní realizace stavby by dle 
předběžných projednání měla probíhat celou stavební sezónu r. 2021 (tj. 
od 04/2021 do 10/2021). Konkrétní HMG stavby včetně DIO (dopravně 
inženýrské opatření - tzn. návrh uzavírek, objízdných tras a pod.) bude 
obsahem projektové dokumentace pro stavební povolení. Pracovní návrh 
HMG a DIO bude předložen a projednán na pravidelném výrobním 
výboru v rámci projekčních prací, který proběhne ve druhé polovině 
srpna.

Materiál obsahuje: Příloha - Situace stavby z DUR (Veřejná)
Příloha - Návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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