Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386
Kuřim, nám. Osvobození“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení zadávací dokumentaci včetně příloh
investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního
okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“.
Vlastníkem komunikace II/386 je Jihomoravský kraj a její správu vykonává Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK“).
V rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Kuřim a SÚS JMK byl stanovený společný
postupu obou smluvních stran při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci
stavby. Investiční akce zahrnuje jak stavební objekty financované SÚS JMK (komunikace II/386
včetně úpravy odvodnění, zastávkové zálivy a přechody pro pěší), tak stavební objekty financované
městem Kuřim (místní komunikace a vjezdy, parkovací pruh, chodníky, terénní a sadové úpravy atd.).
Veřejná zakázka na stavební práce „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“ je zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a její administraci provádí na základě uzavřené Smlouvy o
spolupráci SÚS JMK. Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 23.410.000 Kč bez DPH, přičemž z toho
předpokládaná hodnota stavebních objektů financovaných městem Kuřim je 3.650.000 Kč bez DPH.
Realizace celé stavby se předpokládá v roce 2022.
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala společnost IKA Brno s.r.o., Francouzská
916/69, 602 00 Brno.
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Investiční akce „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový
objezd u Wellness Kuřim“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1375 000
000. Zastupitelstvo města dne 25. 1. 2022 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci
pro rok 2022 částku 5,6mil. Kč.
Dle uzavřené Smlouvy o spolupráci se město Kuřim účastní zadávacího řízení prostřednictvím 2 členů
celkem pětičlenné komise, která bude hodnotit nabídky a posuzovat splnění účasti účastníků veřejné
zakázky (dále jen „komise“).
Jsou navrženi dva níže uvedení členové komise a jejich náhradníci:
Návrh členů komise:

Návrh náhradníků členů komise:

1. …………………………

1. …………………………………

2…………………………..

2. …………………………………

OI doporučuje Radě města schválit zadávací dokumentaci včetně všech příloh včetně jmenování 2
členů komise tak, aby mohlo být zadávací řízení zahájeno.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim,
nám. Osvobození“, schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a jmenuje 2 členy komise
a jejich náhradníky dle zápisu.
Termín plnění: 13.05.2022
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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