Evidence a archiv veřejných zakázek malého rozsahu (definovaných v § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), zadaných městem Nové Město nad Metují do 31. března 2012 a realizovaných
dle Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. června 2011 do 6.
dubna 2012.

EVIDENCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADANÝCH
DO 31. BŘEZNA 2012
Nabídková
cena

Podpis
smlouvy dne

Veřejná zakázka

Vybraný dodavatel

Nákup sekacího zařízení a sběrného koše
k sekačce Antonio Carraro
RONDO

PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha
384 270,- Kč
10

6. dubna 2012

Nákup výbojek pro veřejné osvětlení

PS Světelné zdroje, s.r.o. Na Valích
1018 Louny 440 01

31 573,- Kč

6. března 2012

Výměna elektron. řídící desky - zvedání koše
vysokozdvižné
plošiny

Konnex Trade CZ, s.r.o. Urbanova 8,
158 00 Praha 5

27 123,- Kč

14. února 2012

20 kusů osobních počítačů - 2011

vmSHOP, Nové Město nad Metují

451 528,- Kč

29. listopadu
2011

Radlice sněhová s hydraulikou

PEKASS a.s. Praha Uhřiněves

48 000,- Kč

23. listopadu
2011

Vozidlo pro potřeby správy městských lesů

Vozidlo pro potřeby správy městských lesů 338 400,- Kč

15. listopadu
2011

Oprava chodníku Na Bořetíně

Stavební firma HAASE s.r.o. Dvůr Králové
nad Labem

23 988,- Kč

11. listopadu
2011

Vozidlo pro potřeby výkonu služby MP

Autocentrum Barth, a.s. Pardubice

299 000,- Kč

10. listopadu
2011

Oprava v ulici 28. října technologií ITHR

DOTASTAV MORAVA družstvo Olomouc

29 568,- Kč

2. listopadu
2011

Oprava chodníků zničených nákl. vozy, Krčín,
Vrchoviny

Karel Wagner, Vrchovinská 933, Nové
Město nad Metují

22 600,- Kč

1. listopadu
2011

Zametací stroj Antonio Carraro RONDO

PEKASS a.s. Praha Uhříněves

889 200,- Kč

25. října 2011

Výměna oken v bytovém domě čp. 108

David Türke, Pražská 21, Velim

205 585,- Kč

18. října 2011

Oprava komunikace Krčín – Na Kopci, ul.
U Letiště,
Oprava komunikace ul. Na Bořetíně

Jan Kočnar Náchod

31 689,60 Kč 14. října 2011

Klosova vyhlídka – stabilizace skalního svahu

ROCKNET s.r.o., Málkov 37, Chomutov

963 949,68
Kč

11. října 2011

Výměna oken – dům zdraví, 28. října č.p. 415,
Nové Město nad Metují

PROPLAST – K s.r.o., Polní 468, Nové
Město nad Metují

221 709,- Kč

10. října 2011

Výměna oken – dům s pečovatelskou službou

PROPLAST – K s.r.o., Polní 468, Nové
Město nad Metují

679 761,- Kč

4. října 2011

Stavební úpravy ZŠ Komenského, sociální
zařízení ve 2. podlaží

Václav Roškota – zednictví, Českých bratří
1048,
422 760,- Kč
Nové Město nad Metují

19. září 2011

Traktor PROXIMA

Duben Miroslav, Havlíčkův Brod

483 000,- Kč

16. září 2011

Výměna oken v bytovém domě čp. 462-3

KDV spol. s r.o., Šejbalové 894, Praha 5

436 861,- Kč

15. září 2011

Nákup osobního automobilu kombi – Škoda
Fabia

Autocentrum BART, a.s. Pardubice

234 899,- Kč

8. září 2011

Zajištění supervizní kontroly a technického
dozoru investora
při realizaci projektu STARÁ EKOLOGICKÁ
ZÁTĚŽ ELTON
– DOPRŮZKUM ZNEČIŠTĚNÍ

Dekonta, a.s., Dřetovice 109, Stehelčeves

155 484,- Kč

18. srpna 2011

Zpevněná plocha pro skatepark

NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, Hradec
Králové

754 347,- Kč

15. srpna 2011

Výměna oken ZŠ Komenského Nové Město
nad Metují
- východní část

PROPLAST – K s.r.o., Polní 468, Nové
Město nad Metují

1 386 000,Kč

11. srpna 2011

Stavební úpravy č.p. 845 MŠ Na Františku

Alkstav,Kpt. Jaroše 470, Nové Město
nad Metují

474 600,- Kč

8. srpna 2011

Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město
nad Metují

Ekoizol V+V, spol. s r.o., Obránců míru 30,
503 02
678 000,- Kč
Předměřice nad Labem

10. srpna 2011

Klimatizace č. p. 415 v Novém Městě
nad Metují

ČECH VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.,
Semonice 81, Jaroměř

15. července
2011

1 193 204,Kč

Plynová kotelna MŠ Rašínova 600, Nové Město Instalace Pardubice s.r.o., Srch, Lesní 203,
524 000,- Kč
nad Metují
533 52 Staré Hradiště
Rekonstrukce koupelny a WC, MŠ Vrchoviny

Alkstav,Kpt. Jaroše 470, Nové Město
nad Metují

501 036,- Kč

4. července
2011
30. června
2011

ARCHIV PLNÉHO ZNĚNÍ ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
ZADANÝCH DO 31. BŘEZNA 2012

Výměna kulových vypouštěcích
15 v Novém Městě nad Metují

ventilů

v suterénu

budovy

ZŠ

Komenského

Předmětem zakázky je výměna kulových vypouštěcích ventilů ke stoupačkám v suterénu budovy ZŠ Komenského
15 v Novém Městě nad Metují.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31. května 2012 v 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány doporučeně poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují. Dále je možné nabídky zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu
mervart@novemestonm.cz
Zveřejněno dne 30. března 2012

Výměna odtahů kotlů 1-3 ZŠ Komenského 15 v Novém Městě nad Metují
Předmětem zakázky je nahrazení stávajících komínových těles ZŠ Komenského 15 v Novém Městě nad Metují.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15. května 2012 v 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány doporučeně poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují. Dále je možné nabídky zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu
mervart@novemestonm.cz
Zveřejněno dne 30. března 2012

Výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách ZŠ Komenského 15 v Novém Městě
nad Metují
Předmětem zakázky je výměna podlahové krytiny ve dvou učebnách učebna ve školní družině a třída V.B v přístavbě ) ZŠ
Komenského 15 V Novém Městě nad Metují.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31. května 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány doporučeně poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují. Dále je možné nabídky zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu
mervart@novemestonm.cz
Zveřejněno dne 30. března 2012

Oznámení o zahájení výběrového řízení na koncesi malého rozsahu
Předmětem oznámení je zpracování nabídky na "Provozování kanalizace Nové Město nad Metují – část Vrchoviny".
Podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumetaci, která bude na požádání zaslána uchazečům.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 3. května 2012 v 10.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány doporučeně poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.
Zveřejněno dne 28. března 2012

Nákup žacího ústrojí se sběrem a výškovým vyklápěním
Předmětem zakázky je nákup žacího ústrojí se sběrem trávy a výškovým vyklápěním. Jedná se o příslušenství
ke komunálnímu malotraktoru ANTONIO CARRARO RONDO K 333. Záběr žacího ústrojí je 150cm, kontejner
na posečenou trávu s vyklápěním ve výšce 190cm, žací ústrojí musí být kompatibilní se strojem RONDO K 333.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují.
Zveřejněno dne 23. března 2012

Obnova městského opevnění
Předmětem veřejné zakázky je údržba a oprava městského opevnění, hradeb na pozemku st.p.č. 387/2 v kat. území Nové
Město nad Metují. Jedná se o kulturní památku s rejstříkovým číslem 45762/6-2912, kamennou zeď, zbytky fortifikačního
systému města, na západní části od č. 1247 po vodárenskou věž.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují.

Zveřejněno dne 23. března 2012

Stavební úpravy venkovního schodiště u Spolkového domu čp. 1225
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajícího venkovního schodiště u Spolkového domu
č.p. 1225 na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují na st. parcele č. 11 v k.ú. Nové Město nad Metují. Jedná
se o rozebrání schodišťových stupňů vč. podest a znovu jejich osazení a dále o provedení venkovní omítky na venkovním
schodišti.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době: Po 730-1700, Út 630-1500, St 730-1700, Čt 630-1400, Pá 630-1400
hodin. Nabídky mohou být také zaslány poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují.
Zveřejněno dne 23. března 2012

Výměna oken v JSDH 28. října 850 II. etapa
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: demontáž 26 kusů stávajících oken dřevěných, výroba a montáž 26 kusů
jednokřídlých oken. Plastový výrobek systém DECEUNINCK: Inoutic ELITE – pětikomorové profily rámu a křídla
s dorazovým těsněním.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 22. března 2012

Dodávka a montáž akumulačních kamen jako vybavení bytové jednotky
Předmětem poptávky je dodávka a montáž akumulačních kamen dynamických a statických (např. AURET, EMKO CZ)
do bytové jednotky v rozsahu uvedeném ve výzvě.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26. března 2012 ve 15.00 hodin.
Nabídky zasílejte v el. podobě na e-mailovou adresu horvat@novemestonm.cz.
Zveřejněno dne 21. března 2012

Vložkování komínových těles – bytový fond, Nové Město nad Metují
Předmětem zakázky je provedení vložkování komínových těles v rozsahu uvedeném ve výzvě.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 19. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele. Dále je možné nabídky zasílat v el. podobě na e-mailovou adresu
horvat@novemestonm.cz.
Zveřejněno dne 7. března 2012

Provedení výměny kotlů v čp. 371, ul. Nádražní, Nové Město nad Metují

Předmětem zakázky je provedení dodávky a montáže dvou kusů plynových kotlů Buderus Logamax U054-24K do bytových
jednotek.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 12. března 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele. Dále je možné nabídky zasílat v el. podobě na e-mailovou adresu
horvat@novemestonm.cz.
Zveřejněno dne 2. března 2012

Činnost projektového manažera v rámci projektu "Stará ekologická zátěž ELTON –
doprůzkum znečištění"
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní zajištění činnosti projektového manažera včetně
všech souvisejících aktivit nezbytných pro řádnou realizaci projektu města s názvem „Stará ekologická zátěž ELTON –
doprůzkum znečištění“ (dále jen "projekt"), který bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen
"OPŽP"), prioritní osy 4, oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15. února 2012 ve 12.00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
otevírány ani hodnoceny. Nabídky uchazečů budou předávány zadavateli v řádně uzavřené obálce označené textem:
"PROJEKTOVÝ MANAŽER - Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění - NEOTVÍRAT" a dále názvem
a adresou uchazeče. Místem pro podávání nabídek je podatelna MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují (PO a ST 7.30-17.00, ÚT 6.30-15.00, ČT a PA 6.30-14.00).
Zveřejněno dne 7. února 2012

Pronájem licence certifikovaného elektronického nástroje pro správu a zadávání
veřejných zakázek
Elektronický nástroj pro správu a zadávání veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou, zejména zákona č. 137/2006
Sb., a certifikovaný dle vyhlášky č. 9/2011 Sb. Zadavatel předpokládá, že prostřednictvím tohoto SW nástroje zrealizuje cca
50 zadávacích řízení/veřejných zakázek malého rozsahu ročně. Zadavatel předpokládá využívání cca 10 uživateli.Lhůta
pro podávání nabídek končí dne 15. února 2012 ve 12.00 hodin, otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne téhož
dne v kanceláři č. dv. 3.19 MěÚ Nové Město nad Metují.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 12.00 hodin.
Zveřejněno dne 3. února 2012

Prohlídky a čištění komínových těles – bytové domy Nové Město nad Metují
Předmětem zakázky je provedení prohlídky a čištění komínových těles v bytových domech ( viz. příloha ), dle Nařízení vlády
č. 91/2010Sb pro rok 2012. Rozsah je stanoven následovně:
Komínová tělesa plyn - kontrola spalinové cesty se zápisem o provedení kontroly a výčtem případných závad 1x, čištění
spalinové cesty 1x, výběr znečišťujícího kondenzátu 1x. Komínová tělesa tuhá paliva - kontrola spalinové cesty se zápisem
o provedení kontroly a výčtem případných závad 1x, čištění spalinové cesty 3x, výběr sazí 1x.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31. ledna 2012 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele. Dále je možné nabídky zasílat v el. Podobě na e-mailovou adresu
horvat@novemestonm.cz.
Zveřejněno dne 18. ledna 2012

20x PC – 2011
Předmětem této zakázky je dodávka a zprovoznění 20 kusů osobních počítačů. Předmětem plnění je také prvotní instalacezapojení veškerého zařízení v místě určeném zadavatelem, včetně odzkoušení funkčnosti a úvodního zaškolení (v obsluze
zařízení, ne softwaru), dodání operačního systému OEM MS Windows7 Professional a kancelářského balíku OEM MS
Office 2010 Professional.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 2. listopadu 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 21. října 2011

Komplexní pojištění pro Nové Město nad Metují
Vyhlašuje Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s ecentre. Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého
i nemovitého majetku města Nové Město nad Metují, havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění odpovědnosti za škodu
pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013.
Zadávací dokumentace je ke stažení u organizátora ecentre na zakazky.ecentre.cz. Podání písemné nabídky a prokázání
kvalifikace JE POŽADOVÁNO dle zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek končí 31. října 2011 v 15:00.
Zveřejněno dne 19. října 2011

Nákup nového vozidla SUV 4x4 pro potřeby správy městských lesů
Nové vozidlo SUV 4x4. Zadavatel bude prvním vlastníkem vozidla.
Bližší specifikace: motorizace 1,6 16V, výkon min. 75 kw/105 k, výkon max 80 kw/110 k, palivo benzín; převodovka
manuální 6-ti stupňová; vnější vzhled - 5 dveří, kola 16 palců, světlá výška min. 210 mm, rozvor 2671 mm, délka 4316 mm,
objem zavazadlového prostoru 400 – 420 dm3, barva modrá nemetalická; ABS, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy
předu, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu; posilovač řízení, výškově nastavitelný volant. Další požadavky: el.
ovládání předních oken, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 : 2/3,
gumové koberce, tažné zařízení, přední a zadní zástěrky, povinná výbava.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 24. října 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 19. října 2011

Nákup vozidla combi pro potřeby výkonu služby Městské policie
Motorizace 1,6 MPI výkon min. 75 kW/105 k, výkon max 80 kW/110 k, palivo benzín; převodovka manuální 5-ti stupňová;
vnější vzhled karoserie combi, 5 dveří, barva vozu bílá, délka 4572 mm, rozvor náprav 2578 mm, objem zavazadlového
prostoru 600-610 l; bezpečnost - ABS, ASR, airbagy řidiče a spolujezdce, 3 brzdové světlo; posilovač řízení, výškově
nastavitelný volant. Další požadavky: el. ovládání předních oken, klimatizace, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělitelné
opěradlo zadního sedadlo, gumové koberce, autorádio, sada zimních pneu včetně ocelových disků, povinná výbava.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 17. října 2011 ve 12.00 hodin.

Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 6. října 2011

Dne 17. října 2011 rozhodla rada města o zrušení Výzvy na "Nákup vozidla SUV 4x4 pro potřeby správy městských lesů",
a to s odkazem na ustanovení odstavce X. textu výzvy.

Nákup vozidla SUV 4x4 pro potřeby správy městských lesů
Bližší specifikace: Motorizace: 1,6 16V, výkon min. 75 kw/105 k, výkon max 80 kw/110 k, palivo benzín, převodovka
manuální 6-ti stupňová, 5 dveří, kola 16 palců, světlá výška min. 210 mm, rozvor 2671 mm, délka 4316 mm, objem
zavazadlového prostoru 400 – 420 dm3, bezpečnost: ABS, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, výškově
nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu, řízení: posilovač řízení, výškově nastavitelný volant. Další požadavky: el. ovládání
předních oken, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělitelné opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 : 2/3, gumové
koberce, tažné zařízení, přední a zadní zástěrky, autorádio, povinná výbava.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 12. října 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Informace o zrušení zveřejněna dne 19. října 2011

Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků – komunální nosič s válcovým kartáčem
na odmetání sněhu
Předmětem zakázky je nákup stroje pro zimní údržbu chodníků – komunální nosič s předním válcovým odmetacím
kartáčem: výkon motoru 25 – 30 HP; náhon na všechna 4 kola; šířka stroje max. 110cm; šířka kartáče max. 120cm;
kloubové řízení stroj; hydrostatický pojezd; kabina s vytápěním; možnost připojení příslušenství pro letní využití jako
sekačka trávy.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 10. října 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 23. září 2011

Klosova vyhlídka – stabilizace skalního svahu
Statická stabilizace skalního pilíře, která spočívá ve vytvoření podpůrného systému a v realizaci nízkotlaké injektáže dutin
dle projektové dokumentace zpracované firmou JIP, soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost, Ing. Jiří Petera,
Pouchovksá ul., 500 03 Hradec Králové.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26. září 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 15. září 2011

Výměna oken – Dům zdraví, 28. října č. p. 415, Nové Město nad Metují
Výměna oken v místnosti bazénové haly Domu zdraví. Požadujeme dodávku 8 ks okenních výplní Ug = 07, šířky 270cm,
výšky 240 cm z 6-ti komorových plastových profilů v bílé barvě pevně zasklených trojsklem Ug = 0,5 v členění dle přílohy.
Součástí akce jsou především tyto práce: zakrytí bazénu, vybourání stávajících okenních výplní včetně jejich likvidace,
zednické začištění po vybouraných oknech, dodávka a montáž nových plastových okenních výplní vč. systémového
utěsnění v souladu technickými požadavky norem ČSN EN 730 540-2 , napojení okna na venkovní parapet pomocí
přechodové lišty, vnější a vnitřní zednické začištění oken a ostění včetně případné opravy obkladů, vyčištění pracovního
prostoru a demontáž zakrytí.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26. září 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 13. září 2011

Výměna oken – Dům s Pečovatelskou službou
Budova se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Jedná se o výměnu stávajících oken dle přiložené
specifikace a podkladů. Součástí akce jsou především tyto práce: vybourání stávajících okenních výplní a vnitřních parapetů
včetně jejich likvidace, zednické začištění po vybouraných oknech a vnitřních parapetech, dodávka a montáž nových
plastových tvorových prvků a parapetů, napojení okna na venkovní parapet pomocí přechodové lišty, dodávka a montáž
vnitřních parapetů, vnější a vnitřní zednické začištění oken a ostění včetně případné malby, dodávka a montáž vnitřních
žaluzií v místnostech určených k bydlení. Doprava a likvidace vzniklého stavebního odpadu a vybouraných oken.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26. září 2011 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách 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 6.3014.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 12. září 2011

Výměna oken v bytovém domě čp. 108
Provedení výměny oken dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 této výzvy. Jedná se především o výměnu
uvedených oken v bytovém domě čp. 108. Demontáž stávajících oken zdvojených a špaletových),dodávka a montáž nových
plastových oken (na montážní pěnu) dle specifikace. Napojení okna na stávající venkovní parapet pomocí přechodové lišty
a montáž vnitřního parapetu o šířce 300 mm. Zednické začištění špalet oken. Dodávka a montáž žaluzií do oken
nacházejících se v bytě. Doprava a likvidace vzniklého stavebního odpadu a vybouraných oken
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 29. srpna 2011 ve 12.00 hodin. Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli
v řádně uzavřených obálkách na podatelnu Městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.
Zveřejněno dne 22. srpna 2011

Nákup traktoru
Předmětem zakázky je nákup traktoru. Doba a místo dodání: nejpozději do 2. 9. 2011 do sídla zadavatele. Lhůta
pro podávání nabídek končí dne 22. srpna 2011 do 12.00 hod.
Zveřejněno dne 15. srpna 2011

Koupě osobního automobilu kombi

Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 16. 08. 2011 v 14:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno dne 1. srpna 2011

Zpevněná plocha pro skatepark
Předmětem veřejné je vybudování zpevněné plochy se živičným krytem pro skatepark. Termín plnění: nejpozději
do 31.10.2011. Uchazeči mohou své nabídky zasílat zadavateli doporučeně poštou nebo v řádně uzavřených obálkách
na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nejpozději však do ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 1.srpna 2011 ve 12.00 hod.

Zveřejněno dne 18. července 2011

Stavební úpravy č.p. 845 MŠ Na Františku
Předmětem veřejné jsou stavební úpravy v suterénu MŠ Na Františku. Termín plnění: nejpozději do 31.8.2011
Uchazeči mohou své nabídky zasílat zadavateli doporučeně poštou nebo v řádně uzavřených obálkách na podatelnu MěÚ
Nové Město nad Metují, nejpozději však do ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.srpna
2011 ve 12.00 hod.
Zveřejněno dne 18. července 2011

Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí ve SO ORP Nové Město nad Metují
Předmětem zakázky je realizace vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Nové Město nad Metují (dále jen SO ORP Nové Město nad Metují). Nabídky lze podávat doporučeně poštou
nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují. Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. července 2011 do 8.00 hodin.
Zveřejněno dne 1. července 2011

Zajištění supervizní kontroly a technického dozoru investora při realizaci projektu
STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ ELTON – DOPRŮZKUM ZNEČIŠTĚNÍ
Předmětem zakázky je zajištění supervizní kontroly a technického dozoru investora při realizaci projektu STARÁ
EKOLOGICÁ ZÁTĚŽ ELTON – DOPRŮZKUM ZNEČIŠTĚNÍ. Nabídky lze podávat doporučeně poštou nebo osobně
po předchozí domluvě s kontaktní osobou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 7. 2011 ve 10.00 hod. Místo pro podání
nabídek (osoba prověřená výkonem zadavatelských činností): APC Consulting s.r.o. Příční 861/4, 750 02 Přerov.
Zveřejněno dne 1. července 2011

Stavební úpravy ZŠ Komenského, sociální zařízení ve 2. podlaží
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 11. 07. 2011 v 09:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,

předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno dne 1. července 2011

Předložení návrhu na vytvoření komplexního vizuálního stylu města Nové Město
nad Metují
Předmětem veřejné zakázky bude navrhnout komplexní vizuální styl města Nové Město nad Metují, jejímž základem bude
značka a logotyp pro město Nové Město nad Metují, případně pro organizace jím založené a zřízené. Termín plnění:
nejpozději do 31. července 2012
Uchazeči mohou své nabídky zasílat zadavateli doporučeně poštou nebo v řádně uzavřených obálkách na podatelnu MěÚ
Nové Město nad Metují, nejpozději však do ukončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. října
2011 ve 12.00 hod. Lhůta pro podání dopracovaných návrhů díla podle základních požadavků stanovených v příloze
č. 3 zadávací dokumentace bude stanovena zadavatelem písemně ve zprávě o vyhlášení výsledků prvního kola.
Zveřejněno dne 1. července 2011

Výměna oken ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - východní část
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 11. 07. 2011 v 10:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno dne 29. června 2011

Koupě osobního automobilu kombi
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 11. 07. 2011 v 11:30h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno dne 29. června 2011
Veřejná zakázka na nákup osobního vozidla kombi zveřejněná dne 29.6.2011 byla rozhodnutím RM zrušena.

Výměna oken v bytovém domě čp. 462-3
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: Provedení výměny oken dle technické specifikace uvedené v příloze č.3
této výzvy. Jedná se především o výměnu uvedených oken v bytovém domě čp. 462-3. Demontáž stávajících oken,
dodávka a montáž nových plastových oken ( na montážní pěnu) dle specifikace. Napojení okna na stávající venkovní
parapet pomocí přechodové lišty a montáž vnitřního parapetu o šířce 250 mm. Vnější i vnitřní zednické začištění oken.
Dodávka a montáž žaluzií do oken nacházejících se v bytě. Doprava a likvidace vzniklého stavebního odpadu
a vybouraných oken.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 11. 7. 2011 ve 12:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne
v kanceláři č. 3.19, MěÚ Nové Město nad Metují ve 13:30 hodin téhož dne.
Zveřejněno dne 22. června 2011

Výměna oken v bytovém domě čp. 108
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: Provedení výměny oken dle technické specifikace uvedené v příloze č.3
této výzvy. Jedná se především o výměnu uvedených oken v bytovém domě čp.. 108. Demontáž stávajících oken (
zdvojených a špaletových ),dodávka a montáž nových plastových oken ( na montážní pěnu) dle specifikace. Napojení okna
na stávající venkovní parapet pomocí přechodové lišty a montáž vnitřního parapetu o šířce 270 mm. Vnější i vnitřní zednické
začištění špalet oken. Dodávka a montáž žaluzií do oken nacházejících se v bytě. Doprava a likvidace vzniklého stavebního
odpadu a vybouraných oken
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 11. 7. 2011 ve 12:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne
v kanceláři č. 3.19 MěÚ Nové Město nad Metují ve 13:30. hodin téhož dne.
Zveřejněno dne 22. června 2011

Stavební úpravy ZŠ Komenského, sociální zařízení ve 2. podlaží
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 21. 06. 2011 v 14:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 10. 06. 2011

Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město nad Metují
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 24. 06. 2011 v 09:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 10. 06. 2011

Klimatizace č. p. 415 v Novém Městě nad Metují
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 24. 06. 2011 v 10:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 10. 06. 2011

Plynová kotelna MŠ Rašínova 600, Nové Město nad Metují
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 24. 06. 2011 v 11:00h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 10. 06. 2011

Rekonstrukce koupelny a WC, MŠ Vrchoviny

Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 21. 06. 2011 v 11:30h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 10. 06. 2011

Nákup posypové soli
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 21. 06. 2011 v 10:30h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 09. 06. 2011

Koupě osobního automobilu kombi
Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce
na adrese http://pilot.proe.biz dne 21. 06. 2011 v 9:30h. V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky,
předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte přihlášku, kterou naleznete v části přihláška
výše uvedené pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Zveřejněno 09. 06. 2011
Veřejná zakázka na nákup osobního vozidla kombi zveřejněná dne 9.6.2011 byla rozhodnutím RM zrušena.

