Zápis

z 24. zasedání rady města, konaného dne 28. července 2015

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
RNDr. Libuše Vosátková

- starosta města
- místostarostka města

Ing. Jan Bechyně
Ing. Karel Kestner
Mgr. Richard Spiegl

- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města

Omluveni:
- člen rady města
- člen rady města

Ing. Jan Bureš
Mgr. Jiří Bouček

H o s t é:

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)

………………………………………..
RNDr. Libuše Vosátková v. r. 3.8.2015

…...…………………………….
Ing. Karel Kestner v. r. 4.8.2015
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Program:

1)
2)
3)
4)

Zahájení
Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – zrušení veřejné zakázky
Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – schválení zadávací dokumentace, oznámení
veřejné zakázky
Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí – zrušení veřejné zakázky
Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí – schválení zadávací dokumentace, oznámení veřejné
zakázky
Závěr

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval,
že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Richardem Spieglem
a RNDr. Libuší Vosátkovou.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou
a Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 5 členy rady města.

1) Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – zrušení veřejné zakázky
Na základě usnesení rady města č. 196/2015 byla dne 26. 5. 2015 zveřejněna na Profilu zadavatele
výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí. Současně bylo šest vybraných zájemců vyzváno
k předložení nabídky. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11. 6. 2015, do 15.00 hod.
Ve lhůtě pro podání nabídek byla poskytnuta dne 2. 6. 2015 jedna dodatečná informace k zadávacím
podmínkám s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, kdy pro podání nabídek byl
stanoven nový termín do 15. 6. 2015, do 12.00 hod.
Výsledek veřejné soutěže rada města projednala dne 20. 7. 2015 a usnesením č. 247:
- Vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.
- Schválila nabídku uchazeče č. 2 spol. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
korespondenční adresa: STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Pod Horkou, 273 07 Vinařice
u Kladna, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou 3.496.116,- Kč bez DPH, jako nejvýhodnější
nabídku podle stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, uvedeného
v zadávací dokumentaci.
- Uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 5 pracovních dnů
po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na Profilu zadavatele (města) oznámení
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- Uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo se spol. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, korespondenční adresa: STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Pod Horkou,
273 07 Vinařice u Kladna, IČ: 608 38 744, na realizaci stavby Rekonstrukce ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí za cenu díla 3.496.116,- Kč bez DPH.
V souladu s požadavky ROP Střední Čechy byla dokumentace veřejné soutěže předložena dne
22. 7. 2015 ROP Střední Čechy ke kontrole.
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Dne 27. 7. 2015 bylo město e-mailovou zprávou a telefonicky kontaktováno Úřadem regionální rady
Střední Čechy s tím, že:
- Zadávány dvě zakázky v režimu zakázek malého rozsahu mimo zákon, a to s předpokládanou
hodnotou budoucího plnění ve výši 4,205 mil. Kč a 3,3 mil. Kč. Ulice 1. máje a Křivoklátská
přitom spolu sousedí, byly zadávány ve stejném období a věcně se jedná o identické plnění
stavebních prací na rekonstrukcích silnic. S ohledem k předpokládané hodnotě 7,505 mil. Kč
(limit 6 § 12 odst. (2) měla být zadávána jediná veřejná zakázka, a to v režimu zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Podle § 13 odst. (3) zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo
ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. Podle § 12
odst. (2) je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí
v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty. Podle § 111 odst. (6) zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým
úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu
námitky neobdržel. Ustanovení § 84 odst. (2) písm. e) uvádí, že zadavatel může bez zbytečného
odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval. Okolností zvláštního zřetele je uplatnění 25 % finanční korekce na výdaje spojené
s touto veřejnou zakázkou.
Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity
uvedené v podmínkách zadávání a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět
zakázky před jejím rozdělením. Zakázka je ohrožena uplatněním finanční korekce ve výši 25 %,
protože byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky i
dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval v okamžiku, kdy výzvu k podání nabídek
uveřejnil na svém elektronickém profilu.
Kontrolní činnost ROP Střední Čechy se týkala veřejné zakázky Rekonstrukce ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí, veřejná zakázka Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí byla označena jako
obdobná související ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
I když citované veřejné zakázky byly vyhlášeny časově odlišně v době, kdy nebylo rozhodnuto o
jejich financování z dotačního titulu, a pro každou stavbu bylo žádáno o dotaci z jiného dotačního
titulu, tj. z hlediska financování je nelze realizovat jako jednu stavbu.
Na základě výše uvedeného zjištění ROP Střední Čechy navrhuje OI MěÚ radě města zrušit usnesení
č. 247 z 20. 7. 2015 a zrušit předmětnou veřejnou zakázku z důvodů:
- V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
zadavatelem pokračovat v zadávacím řízení. Důvod hodný zvláštního zřetele je zjištění
kontrolního orgánu, že veřejná zakázka na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí“ měla být z hlediska předpokládané hodnoty posuzována společně s veřejnou
zakázkou na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí“, jako obdobná
související zakázka. Nemělo se tedy jednat dle předpokládané hodnoty o zakázku malého
rozsahu na stavební práce, ale o veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadavatel tak zjistil v průběhu zadávacího řízení, že vypsáním veřejné zakázky na realizaci
projektu „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“ porušil ZVZ. Zadavateli nezbylo než
podle § 111 odst. (6) ZVZ přijmout opatření k nápravě, a to předmětnou veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce zrušit.
Na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“ bude vypsána nová veřejná
soutěž v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 256
I. r u š í
a)

usnesení č. 247 z 20. 7. 2015,
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b) podle § 84 odst. (2) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), s přihlédnutím k § 111 odst. (6) ZVZ, veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.
II. u k l á d á
a)

tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 1 pracovního dne po rozhodnutí
zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce ul.
Křivoklátská, Nové Strašecí.

Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města

2) Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – schválení zadávací dokumentace, oznámení
veřejné zakázky
V souladu s uloženým úkolem zajistil OI MěÚ dne 19. 5. 2015 podání žádosti o dotaci na realizaci
stavební akce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí, na ROP Střední Čechy do výzvy č. 85A
– Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa 1. Doprava, oblast podpory 1.1.
Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace.
Předpokládané náklady projektu jsou celkem 5.327.000,- Kč včetně DPH, uznatelné náklady by měly
činit 4.067.691,- Kč, výše finanční spoluúčasti města je kalkulována ve výši 1.259.309,- Kč.
V rámci přípravy realizace stavby, v souladu s právním názorem ROP Střední Čechy (veřejnou
zakázku považovat za obdobnou s projektem rekonstrukce ul. 1. máje), odbor investic MěÚ připravil
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle
předpokládané hodnoty veřejné zakázky (4.203.614,- Kč bez DPH) a součtu s předpokládanou
hodnotou obdobné veřejné zakázky Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí ve výši 3.300.000,- Kč
bez DPH je třeba předmětnou veřejnou zakázku na stavební práce zadat v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení (limitní hranice pro zjednodušené podlimitní řízení je 10.000.000,- Kč bez DPH).
OI MěÚ navrhuje vyzvat písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
5 zájemců a písemnou výzvu současně zveřejnit na Profilu zadavatele, v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.
Dále zveřejnit písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na Profilu
zadavatele – města.
V zadávací dokumentaci je navrženo základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena. Lhůtu
pro podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 30. 7. 2015,
stanovit do 14. 8. 2015, do 9.00 hod.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit 5člennou společnou komisi pro otevírání obálek
a pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 5 náhradníků
členů hodnotící komise.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 257
I. s o u h l a s í
se zněním zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném
podlimitním řízení Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.
b) zaslat zadávací dokumentaci spolu s žádostí o zpracování nabídky stavebním firmám:
1. ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy
2. EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
3. Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
a)
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4. STRABAG, a. s., Odštěpný závod Praha, ul. Na Horce, 273 07 Vinařice u Kladna
5. Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

za současného zveřejnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na Profilu zadavatele – města.
II. s t a n o v u j e
základní hodnotící kritérium veřejné zakázky Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – nejnižší
nabídková cena.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit oznámení veřejné zakázky.
IV. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí hodnotící komisi, kterou pověřuje
všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami, dále pověřuje všemi úkony
souvisejícími s posouzením kvalifikace, a dále pověřuje všemi úkony souvisejícími s posouzením
a hodnocením nabídek, ve složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Libor Křižák
3) Vladimír Kozel
4) Jan Šarboch
5) RNDr. Libuše Vosátková
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Ing. Karel Endyš
2) Ing. Marie Králová
3) Zdeňka Kratinová
4) Ing. Jan Vitner
5) Stanislav Zahálka, DiS.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města

3) Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí – zrušení veřejné zakázky
Usnesením rady města č. 147/2015 bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje na stavební akci: Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí.
Předpokládané rozpočtové náklady stavby jsou 3.994.136,- Kč včetně DPH, dotační podíl činí 95 %
(3.794.429,- Kč), předpokládaná spoluúčast města je ve výši 199.707,- Kč.
Na základě usnesení rady města č. 219/2015 byla dne 25. 6. 2015 zveřejněna na Profilu zadavatele
výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí. Současně bylo deset vybraných zájemců vyzváno
k předložení nabídky. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 20. 7. 2015, do 17.00 hod.
Dne 27. 7. 2015 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo projekt k financování z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje.
Dne 27. 7. 2015 bylo město e-mailovou zprávou a telefonicky kontaktováno Úřadem regionální rady
Střední Čechy s tím, že:
- Zadávány dvě zakázky v režimu zakázek malého rozsahu mimo zákon, a to s předpokládanou
hodnotou budoucího plnění ve výši 4,205 mil. Kč a 3,3 mil. Kč. Ulice 1. máje a Křivoklátská
přitom spolu sousedí, byly zadávány ve stejném období a věcně se jedná o identické plnění
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stavebních prací na rekonstrukcích silnic. S ohledem k předpokládané hodnotě 7,505 mil. Kč
(limit 6 § 12 odst. (2) měla být zadávána jediná veřejná zakázka, a to v režimu zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Podle § 13 odst. (3) zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo
ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. Podle § 12
odst. (2) je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí
v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty. Podle § 111 odst. (6) zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým
úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu
námitky neobdržel. Ustanovení § 84 odst. (2) písm. e) uvádí, že zadavatel může bez zbytečného
odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval. Okolností zvláštního zřetele je uplatnění 25 % finanční korekce na výdaje spojené
s touto veřejnou zakázkou.
Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity
uvedené v podmínkách zadávání a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět
zakázky před jejím rozdělením. Zakázka je ohrožena uplatněním finanční korekce ve výši 25 %,
protože byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky
i dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval v okamžiku, kdy výzvu k podání nabídek
uveřejnil na svém elektronickém profilu.
I když se kontrolní činnost ROP Střední Čechy týkala veřejné zakázky Rekonstrukce ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí, veřejná zakázka Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí byla označena jako
obdobná související ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
I když citované veřejné zakázky byly vyhlášeny časově odlišně v době, kdy nebylo rozhodnuto
o jejich financování z dotačního titulu, a pro každou stavbu bylo žádáno o dotaci z jiného dotačního
titulu, tj. z hlediska financování je nelze realizovat jako jednu stavbu.
S přihlédnutím k právnímu názoru ROP Střední Čechy (obdobná související veřejná zakázka
na rekonstrukci ul. Křivoklátská) je nezbytné veřejnou zakázku zadat v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení.
Na základě výše uvedeného zjištění ROP Střední Čechy navrhuje OI MěÚ radě města zrušit
předmětnou veřejnou zakázku Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí z důvodů:
- V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
zadavatelem pokračovat v zadávacím řízení. Důvod hodný zvláštního zřetele je zjištění
kontrolního orgánu, že veřejná zakázka na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. 1. máje,
Nové Strašecí“ měla být z hlediska předpokládané hodnoty posuzována společně s veřejnou
zakázkou na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“, jako obdobná
související zakázka. Nemělo se tedy jednat dle předpokládané hodnoty o zakázku malého
rozsahu na stavební práce, ale o veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadavatel tak zjistil v průběhu zadávacího řízení, že vypsáním veřejné zakázky na realizaci
projektu „Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí“ porušil ZVZ. Zadavateli nezbylo než podle
§ 111 odst. (6) ZVZ přijmout opatření k nápravě, a to předmětnou veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce zrušit.
Na realizaci projektu „Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí“ bude vypsána nová veřejná soutěž
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 258
I. r u š í
podle § 84 odst. (2) písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), s přihlédnutím k § 111 odst. (6) ZVZ, veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí.
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II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 1 pracovního dne po rozhodnutí
zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce v ul. 1. máje,
Nové Strašecí.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města

4) Rekonstrukce v ul. 1. máje, Nové Strašecí – schválení zadávací dokumentace, oznámení
veřejné zakázky
Usnesením rady města č. 147/2015 bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje na stavební akci: Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí.
Předpokládané rozpočtové náklady stavby jsou 3.994.136,- Kč včetně DPH, dotační podíl činí 95 %
(3.794.429,- Kč), předpokládaná spoluúčast města je ve výši 199.707,- Kč.
Dne 27. 7. 2015 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo projekt k financování z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. S přihlédnutím k obdobné související veřejné zakázce
na rekonstrukci ul. Křivoklátská je nezbytné veřejnou zakázku zadat v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení.
Předmět veřejné zakázky:
Stavební objekt 101 – ul. 1. máje:
Navrhované místní obslužné komunikace jsou řešeny jako obousměrné.
Místní komunikace začíná na v místě napojení na ul. Křivoklátská v místě stávající stykové
křižovatky, vede západním směrem a konec je v místě průsečné křižovatky s ul. Jungmannova.
Místní komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová místní obslužná komunikace MO
funkční třídy C s návrhovou rychlostí 30km/h a dopravním prostorem 15,00m – MO2p 15,0/15,0/30.
Komunikace je dlouhá 240,12 m a je tvořena jedním rovným úsekem. V začátku je komunikace
napojena na ulici Křivoklátská. V místě napojení je navržena styková křižovatka. Hned za ní je
vytvořeno místo pro přecházení, které je navrženo jako příčný práh. Konec rekonstrukce ul. 1. máje
je napojeny na průsečnou křižovatku s ul. Jungmannova. Na začátku km 0,00360, před stykovou
křižovatkou s ul. Lidická km 0,09920 a na koci MK km 0,23640 je navrženo místo pro přecházení.
To je řešeno jako vyvýšený příčný práh šířky 3,0 m s nájezdy šířky 1,5m.
Dopravní prostor místní komunikace je tvořen obousměrnou silnicí šířky 6,0m se dvěma jízdními
pruhy šířky 2x3,0m, levostranným podélným parkovacím pruhem šířky 2,5m, odstupem ze zeleně
za obrubníky 2,8m, pravostranným odstupem mezi vozovkou a chodníkem ze zeleni šířky1,5 m
a pravostranným chodníkem 2,2 m.
Parkování v dané lokalitě je navrženo na vytvořených parkovacích stáních pro osobní automobily
a na pozemcích rodinných domů. V km 0,01256 až 0,09321 a 0,12057 až 0,22619 jsou na pravé
straně navržena podélné parkovací pruhy šířky 2,5 m s náběhy 2,0 m.
Z MK jsou navrženy na obou stranách vjezdy na parcely stávajících rodinných domů. Bude zde
provedena bezbariérová úprava a osazení dlažby pro nevidomé dle vyhl.č. 399/2009 Sb. Napojení
na sousedící komunikace je navrženo směrovými oblouky R=4 a 6m.
V ZU je niveleta plynule napojena na ul. Křivoklátská v místě nově navrhovaného místa pro
přecházení. Komunikace v celém úseku stoupá s podélným spádem nivelety 0,5 až 3,69 %. Přechod
mezi spády je zabezpečen výškovými oblouky R=2900 a 5500m. Na konci je komunikace plynule
napojena na ul. Jungmannova rovněž místem pro přecházení.
Chodník a okolní terén je od vozovky oddělen silničním betonovým obrubníkem s převýšení +15 cm.
V místě vjezdů je betonový pojezdový obrubník zapuštěn na úroveň +5 cm od hrany vozovky,
v místě přechodu pro přecházení a v místě příčného prahu je betonový pojezdový obrubník zapuštěn
na úroveň +2 cm od hrany vozovky (bezbariérový vstup). Nájezd je vytvořen v začátku chodníku se
spádem max. 10,0 %.
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Příčný sklon vozovky je střechovitý a jednostranný 2,5 %. Příčný spád parkovacích stání je vždy
2,5% směrem do vozovky. Spád chodníku je 2,0 % směrem do silnice.
Návrh smlouvy o dílo obsahuje ustanovení umožňující městu odstoupit od smlouvy o dílo v případě
nepřiznání dotačního titulu.
Předmětem veřejné zakázky není rekonstrukce veřejného osvětlení v trase rekonstruované
komunikace. Tato byla předběžně projednávána z TSNS s tím, že radě města bude předložen
k projednání cenový návrh TSNS. Návrh smlouvy o dílo projektu deklaruje povinnost pro zhotovitele
případnou rekonstrukci VO při realizaci stavby strpět. Rekonstrukce VO by musela být hrazena
mimo dotační titul z prostředků města.
OI MěÚ navrhuje vyzvat písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
5 zájemců, a písemnou výzvu současně zveřejnit na Profilu zadavatele.
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace bude současně zveřejněna
na Profilu zadavatele – města.
V zadávací dokumentaci je navrženo základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena, a to
ve vyjádření – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při
předpokladu oznámení veřejné zakázky 30. 7. 2015, stanovit do 14. 8. 2015.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit 5člennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 5 náhradníků členů
hodnotící komise.
Úhrada realizace stavby by musel být řešena rozpočtovým opatřením dle výsledku veřejné soutěže.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 259
I. s o u h l a s í
a) se zněním zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí.
b) zaslat zadávací dokumentaci spolu s žádostí o zpracování nabídky stavebním firmám:
1.
EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
2.
Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
3.
Reader & Falge, s. r. o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice
4.
STRABAG, a. s., Odštěpný závod Praha, ul. Na Horce, 273 07 Vinařice u Kladna
5.
Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
za současného zveřejnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na Profilu zadavatele – města.
II. s t a n o v u j e
základní hodnotící kritérium veřejné zakázky Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí – nejnižší
nabídková cena, a to ve vyjádření – nejnižší nabídková cena bez DPH.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit oznámení veřejné zakázky.
IV. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku Rekonstrukce ul. 1. máje, Nové Strašecí hodnotící komisi, kterou pověřuje
všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami, dále pověřuje všemi úkony
souvisejícími s posouzením kvalifikace, a dále pověřuje všemi úkony souvisejícími s posouzením
a hodnocením nabídek, ve složení:
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Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Libor Křižák
3) Ing. Jan Vitner
4) RNDr. Libuše Vosátková
5) Stanislav Zahálka, DiS.
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Ing. Karel Endyš
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Marie Králová
4) Zdeňka Kratinová
5) Jan Šarboch
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 18:05 hod.

25. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí 17. 08. 2015 v 17:30 hod.

Mgr. Karel Filip v. r.
starosta města

RNDr. Libuše Vosátková v. r.
místostarostka města

Zapsala: Hana Papežová, 29. 7. 2015
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