
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.1.2021

Veřejná zakázka "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu pro chodce a park. stání, 
NMNM"

Radě města je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby "Ulice Leandra Čecha- 
stavba chodníku, přechodu pro chodce a park. stání, Nové Město na Moravě".

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

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na stavební práce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu pro 
chodce a park. stání, Nové Město na Moravě" 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 "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu 
pro chodce a park. stání, Nové Město na Moravě".
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, 
přechodu pro chodce a park. stání, Nové Město na Moravě", a to včetně případného vyloučení účastníků 
výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné 
zakázky.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV doporučuje ke schválení
FIN: Akce zařazena do rozpočtu města na 2021

Na vědomí:

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 18.1.2021

14.01.2021https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 527 000 Kč bez DPH
 veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
 termín plnění: 10.5.- 12.8.2021, vlastní práce max. 10 týdnů s 
podmínkami, že:

• práce související s prováděním přechodu pro chodce a mající vliv na 
omezení přístupu do základní školy a školní jídelny smí být 
prováděny pouze v období, kdy v základní škole nebude probíhat 
výuka a nebude v provozu školní jídelna (o prázdninách, v době 
zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání spojeného 
s uzavřením školní jídelny, apod.)

• práce související s prováděním parkovacích míst u školní jídelny 
nesmí omezit provoz školní jídelny

předpokládané termíny výběrového řízení:
- zahájení: 20.1.2021
- lhůta pro podání nabídek: 8.2.2021
- podpis smlouvy: 18.2.2021

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - smlouva o dílo- obchodní podmínky (Veřejná, 
Neanonymizovaná)
Příloha - situace část A (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - situace část B (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - seznam dodavatelů (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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