
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

VZ" Lávka Olešná"

V návaznosti na schválený rozpočet města na r. 2022 je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na akci 
"Lávka Olešná".

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

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na stavební práce "Lávka Olešná" a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky
- předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Lávka Olešná".
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Lávka Olešná", a to včetně případného 
vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo 
případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: -odbor INV doporučuje ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 2 300 000 Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota bude upravena dle aktualizace projektanta před 
zveřejněním výběrového řízení.
termín plnění: 21.3.2022- 14.10.2022 s tím, že celková doba provádění 
stavby nepřesáhne 16 týdnů
předpokládaná lhůta pro podání nabídek: 26.1.2022
předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: 15.2.2022
Na stavbu bude čerpána finanční podpora (dotace) z SFDI.
Akce je zařazena do rozpočtu města na 2022.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-návrh smlouvy o dílo (Veřejná)
Příloha - složení hodnotící komise (Veřejná)
Příloha - seznam dodavatelů určených k oslovení výzvou (Veřejná)
Příloha - koordinační situace (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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