
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.12.2020

Veřejná zakázka na stavební práce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka"

Návrh na schválení zahájení veřejné zakázky na stavební práce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní 
křižovatka". Veřejná zakázka bude zadávána třemi spoluzadavateli - Kraj Vysočina, město Nové Město na 
Moravě a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Předkládán je návrh výzvy k podání nabídky a návrh smlouvy o 
dílo pro část akce, jejímž investorem a zadavatelem je město Nové Město na Moravě.

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

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na stavební práce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" 
a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh výzvy k podání nabídky
- předložený návrh smlouvy o dílo pro část II. (část stavby, kde je zadavatelem město Nové Město na 
Moravě)

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní 
křižovatka"
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - 
okružní křižovatka", a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo 
na část II. a jejích dodatků, nebo případného zrušení veřejné zakázky

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza
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Vyjádření: Odbor investic doporučuje schválit navržené usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Veřejná zakázka je rozdělena na tři části:
1) část I. - "II/360, II/354 - Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" 
- zadavatel Kraj Vysočina
2) část II. - "II/360, II/354 - Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" 
- zadavatel město Nové Město na Moravě
3) část III. - "Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace ul. Soškova (Okružní křižovatka) - zadavatel Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko

Vzájemná práva a povinnosti zadavatelů jsou sjednány ve Smlouvě o 
společném postupu zadavatelů, uzavřené dne 22.9.2020. Veřejná 
zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky představuje částku ve výši 15,9 mil. Kč bez DPH 
(před zahájením veřejné zakázky bude tato částka ještě případně 
upravena ve vazbě na dokončení prováděcí projektové dokumentace a 
vypracování položkového rozpočtu). Zadávací podmínky vč. požadavků 
na kvalifikaci a podmínek pro hodnocení nabídek jsou uvedeny v návrhu 
výzvy. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny (součet 
všech tří nabídkových cen za všechny části zakázky). Aktuální celkové 
předpokládané náklady stavebních objektů města (aktuálně dle propočtu 
z DSP částka 8,4 mil. Kč bez DPH) jsou o cca 4,1 mil. Kč bez DPH vyšší 
oproti částce uvažované v rámci přípravy rozpočtu města na r. 2021, kdy 
bylo vycházeno z propočtu vypracovaného v rámci studie stavby, 
povýšeného o rezervu 30%. V návaznosti na výsledek výběrového řízení 
na zhotovitele stavby bude zajištěna potřebná aktualizace rozpočtu této 
akce.

Předkládán je i návrh smlouvy o dílo pro část II. "část stavby, kde je 
zadavatelem město NMNM". Pro sjednocení podmínek pro zhotovitele 
stavby byla jako vzor smlouvy použita smlouva o dílo pro část zakázky 
"Kraj". Stavba by měla být realizována v termínu od 04/2021 do 
15.2.2022, přičemž stavební objekty Kraje Vysočina budou v termínu do 
29.10.2021 uvedeny do předčasného užívání a na stavebních 
objektech města NMNM budou v termínu do 29.10.2021 ukončeny 
všechny stavební práce a bude vyklizeno staveniště. V termínu do 
15.2.2022 pak bude ze strany zhotovitele zajištěna kompletní dokladová 
část nutná pro přejímku díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu (pro 
kolaudaci). Navržená smlouva o dílo umožňuje i dřívější předání a 
převzetí díla jako celku, případně jeho ucelených částí (např. plynovod a 
pod.). Termíny realizace všech částí stavby byly sladěny s požadavkem 
na termín ze strany Kraje Vysočina dle jejich standardních podmínek a 
zvyklostí na stavby tohoto charakteru (náročnost dokladové přípravy pro 
uvedení stavby okružní křižovatky do trvalého provozu).
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Co se týče stavební připravenosti jednotlivých investorů, tak:
- Kraj Vysočina - dokončena DSP, vydáno územní rozhodnutí v právní 
moci, připravuje žádost o vydání stavebního povolení, dokončuje se DPS
- město NMNM - dokončena DSP, vydáno územní rozhodnutí v právní 
moci, běží stavební řízení, dokončuje se DPS
- SVK Žďársko - dokončena DPS, běží sloučené územní a stavební řízení

Současně běží příprava souvisejících akcí jiných investorů:
- přeložka E-ON - uzavřena smlouva o provedení přeložky s E.ON, ze 
strany města NMNM zajištěno vydání územního rozhodnutí, dokončena 
projekční příprava
- přeložka CETIN - uzavřena smlouva o provedení přeložky s CETIN, ze 
strany města NMNM zajištěno vydání územního rozhodnutí

Materiál obsahuje: Příloha - Výzva k podání nabídky (Veřejná)
Příloha - Návrh SOD - část "Město" (Veřejná)
Příloha - Smlouva o společném postupu zadavatelů (Veřejná)
Příloha - Smlouva o společném postupu v rámci přípravy a realizace 
stavby (Veřejná)

Materiál projednán: Veřejná zakázka připravována ve spolupráci s Krajem Vysočina a s SVK 
Žďársko

Přizváni:
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