
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

VZ "Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2023"

Je předkládán návrh zadávacích a obchodních podmínek nadlimitní veřejné zakázky na zajištění provozu 
městské hromadné dopravy v NMNM na období 2022-2023.

v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
zahájení zadávacího řízení na služby "Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na 
období 2022-2023" a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh složení hodnotící komise
- omezení maximální nabídkové ceny 39,- Kč/km

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Zajištění městské hromadné dopravy v Novém 
Městě na Moravě na období 2022-23" .
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Zajištění městské hromadné dopravy v 
Novém Městě na Moravě na období 2022-23", a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího 
řízení, uzavření smlouvy a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbory DOPV a INV doporučují ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy: Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena 3 900 000 Kč bez DPH. Dle 
předpokládané hodnoty se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku 
zadávanou v otevřeném řízení dle zák. č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.
- termín plnění: 1.1.2022- 31.12.2023
- zahájení zadávacího řízení: 20.1.2021
- předpokládaný termín pro podání nabídek: 25.2.2021
- předpokládaný termín podpisu smlouvy: 25.3.2021
- je na zvážení výše stanovení maximální nabídkové ceny, 
navrhujeme max. 39,-Kč/km ( v současné době je cena 35,78 
Kč/km, nárůst ceny cca 1Kč/rok v závislosti na inflaci)
Smlouva bude uzavřena pouze na 2 roky s tím, že na další období 
zvažujeme provozovat MHD autobusy s alternativním pohonem a řešit 
tak nové zadávací řízení s ohledem na možnosti případné dotace.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - návrh smlouvy- obchodní podmínky (Veřejná, 
Neanonymizovaná)
Příloha - jízdní řád (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - tarifní podmínky (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - návrh komisí (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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