Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 a násl. Zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Územní plán Nové Město nad Metují
Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Adam Balcar, referent odboru
výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Nové Město nad Metují, tel. 491 419 685, mobil 739 452 100, e-mail:
balcar@novemestonm.cz.
Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
odboru rozvoje města MěÚ Nové Město nad Metují, tel. 491 419 695, mobil 733 133 293, e-mail:
vojnarova@novemestonm.cz.
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace "Územní plán Nové Město nad Metují"v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
přílohou č. 1 stavebního zákona, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006
Sb.“), vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, vše v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky dle bodu 2 této výzvy je ve výši 2,300.000,- Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 1. 2012 ve 12.00 hodin. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek
komise nebude otevírat. Uchazeči mohou svou nabídku doručit zadavateli na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 7.30-1.700, Út 6.30-15.00, St 7.30-17.00, Čt 6.30-1400, Pá 6.3014.00 hodin.
Zveřejněno 7. prosince 2011
Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Svoz komunálního odpadu, rozdělenou na dílčí části
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 17. 10. 2011 ve 12:00 hodin
Uchazeči mohou svou nabídku doručit zadavateli na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, a to v pracovní době: Po 7.30-17.00, Út 6.30-15.00, St 7.30-17.00, Čt 6.30-14.00, Pá 6.30-14.00 hodin.
Zveřejněno dne 13. září 2011

Dodávka elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a jím zřizované
příspěvkové organizace a obchodní společnost s majetkovou účastí města a obce
správního obvodu, které uzavřely smlouvu o společném postupu zadavatelů
Nabídku a kvalifikaci v listinné podobě podává uchazeč doporučeně poštou nebo osobně, v pracovních dnech od 08:00 do
14.00 hodin, na adresu Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky čp. 6, 549 01 Nové Město nad Metují.
Lhůta pro podání nabídek končí 4. 10. 2011 v 14:00.
Zveřejněno dne 16. srpna 2011

Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění
Veřejná zakázka na akci "Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění" byla uveřejněna v Informačním systému o
veřejných zakázkách (IS VZ) dne 1. dubna 2011, evidenční číslo zakázky v IS VZ je 60058080, přímý odkaz na zakázku
zveřejněný v IS

Zadání veřejné podlimitní zakázky "Technologické centrum (I.) a elektronická spisová
služba (II.) ORP Nové Město nad Metují"
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 a násl. zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel veřejné zakázky: město Nové Město nad Metují
Název veřejné zakázky: Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 335 000,- Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek: 16.3.2011 do 14:00 hodin

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZRUŠENA!!!

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Územní plán Nové Město
nad Metují"
Veřejná zakázka: Územní plán Nové Město nad Metují
Zadavatel: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 00272876
Způsob zadání: Výzva dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen zákon) zjednodušené
podlimitní řízení na služby
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl, že na základě § 84, odst.2, písm. e) zákona 137/2006 Sb., zákon o
veřejných zakázkách, bylo zadávací řízení zadavatelem zrušeno.
Odůvodnění:
Zadavatel ruší výše uvedené zadávací řízení z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (§ 84 odst. 2 písm. e).
V zadávacím řízení zadavatel nestanovil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel zrušením
zadávacího řízení přijímá opatření k nápravě. Zadavatel po zrušení zadávacího řízení zahájí nové zadávací řízení, kde
budou vyzváni k podání nabídky všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve zrušeném zadávacím řízení.
Petr Hable
starosta města

Zadání veřejné podlimitní zakázky "Územní plán Nové Město nad Metují"
Na tomto místě uveřejňujeme podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §
38 a násl. zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel veřejné zakázky: město Nové Město nad Metují
Název veřejné zakázky: Územní plán Nové Město nad Metují
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 500 000,- Kč bez DPH.

