
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 6.9.2021

VZ "Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1"

Je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na 1.část opravy kanalizace II.ZŠ.
Dle předpokládané hodnoty 1 400 000 Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo rámec 
zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o opakované výběrové řízení, předešlá VŘ byla zveřejněna v 11/2019,  1/2020 a v  2/2020.    VŘ byla 
zrušena z důvodů :  1) žádné nabídky, 2) vybraný dodavatel odstoupil od podpisu smlouvy, 3) situace v 
důsledku epidemie Covid 19, kdy byla řešena možnost výuky v průběhu letních prázdnin.

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

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na stavební práce "Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové 
Město na Moravě- část 1" 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 "Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 
860, Nové Město na Moravě-část 1"
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Oprava kanalizace základní školy Leandra 
Čecha 860, Nové Město na Moravě-část 1" a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, 
uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového 
výběrového řízení.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
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Vyjádření: - odbor INV doporučuje ke schválení
- akce je navržena do rozpočtu města na 2022

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1. část opravy kanalizace zahrnuje etapy Ia, Ib,a III.
2. část zahrnující etapu II.bude následovat v roce 2023.

Doba plnění veřejné zakázky  je navržena takto:
zahájení nejdříve v pátek dne 24.06.2022 po 12.00 hod, tj. po ukončení 
slavnostního předávání vysvědčení
- celé dílo musí být dokončeno do 12.08.2022
Doba plnění je odsouhlasena ředitelem školy.

Předpokládaný termín zahájení VZ: 8.9.2021
Předpokládaný termín pro podání nabídek: 22.09.2021
Předpokládaný podpis smlouvy: 10/2021

Materiál obsahuje: Příloha - priloha_c_1 - kryci list - ZS - oprava kanalizace.pdf (Veřejná)
Příloha - priloha_c_2 - obchodni podminky - vzor SoD - 2021 09.pdf 
(Veřejná)
Příloha - situace_KANALIZACE 1NP.pdf (Veřejná)
Příloha - zad_podminky 2021 09.pdf (Veřejná)
Příloha - navrh dodavatelu k vyzve - 2021 09.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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