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NAzEV: 

Zadavaci rizeni na dopravce MHO 

ANOTACE: 
Schvaleni zadavaciho fizeni - nadlimitni zakazky na sluzby, a to na dopravce MHO pro roky 
2020-2029 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani: 

- schvaluje zahajen i zadavaciho f izeni na Zajistenf dopravnf obsluznosti mesta Zd'ar nad 
Sazavou vefejnymi sluzbami v silnicnf pfeprave cestujfcfch, 2020-2029, a v teto 
souvislosti schvaluje: 

0 zadavaci dokumentaci vcetne obchodnich podminek (navrh Smlouvy o vefejnych 
sluzbach v pfeprave cestujfcfch vefejnou linkovou dopravou (MHO)); 

o slozen i komise pro otevirani, posouzeni, hodnoceni nabidek; 

- poveruje starostu mesta, aby jmenem mesta cinil ukony smefujici k vyberu dodavatele 
sluzeb Zajistenf dopravnf obsluznosti mesta Zd'ar nad Sazavou vefejnymi sluzbami 
v silnicnf pfeprave cestujfcfch, 2020-2029, a to vcetne 

0 pfipadneho rozhodnuti o vylouceni ucastnika zadavaciho fizeni 
0 pfipadneho zruseni zadavaciho f izeni 
0 potfebne upravy zadavacich nebo obchodnich podminek 
0 rozhodnuti o vyberu dodavatele 
0 uzavfeni smlouvy s vybranym dodavatelem 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravni: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financni: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
planovani: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prostredi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddelen i informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizen i: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 
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Název materiálu: Zadávací řízení na dopravce MHD 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh (neveřejné): 3  

1- Zadávací dokumentace  - neveřejné 
2- Obchodní podmínky (včetně přílohy 2 a 4) – neveřejné 
3- Návrh složení komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek - neveřejné 

 
Popis 
Stávající smlouva se stávajícím dopravcem byla uzavřena dne 1.12.2009 na období od 1.1.2010 
do 31.12.2019. Dodatkem nelze prodloužit období, na které byla smlouva uzavřena, je nutno  
uzavřít smlouvu novou, tj. zadat veřejnou zakázku.  
Pokud město zachovává svůj vliv na výši tarifu (jízdného), tedy riziko ztráty je na straně města, 
jedná se o veřejnou zakázku, která je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Smlouvu je možné uzavřít na 10 let. Na zpracování a administraci zadávacího 
řízení v režimu nadlimitní zakázky na služby spolupracujeme s  KVB advokátní kanceláří s.r.o., 
Pardubice – administrátor veřejné zakázky a doc.  – technická podpora. 
Předpokládaný postup veřejné zakázky (přičemž nejsou předpokládány zásadní námitky, odvolání, 
rozsáhlé dotazy k zadání apod.): 
-          Do 14.5.2018 zveřejnit oznámení o zakázce (komplet zveřejnění i  zadávací dokumentace) 
-          Odevzdání nabídek nejdříve 19.6.2018 
-          Do 16.7.2018 rozhodnutí o výběru dodavatele  
-          Do 2.8.2018 končí lhůta pro  podání námitek proti výběru dodavatele 
-          Do 31.8.2018 uzavřena smlouva s dodavatelem  

Vzhledem k tomu, že nejsou v současné době definovány požadavky VDV (veřejná dopravy 
Vysočiny), nelze jejich splnění konkrétně požadovat po budoucím dopravci naší MHD. Obdobně je 
tomu i pro připravovaný systém řízení světelných signalizačních zařízení (semaforů) a preferenci 
vozidel MHD na křižovatkách. Obdobná situace je i u způsobu bezhotovostního odbavení 
cestujících (aktuálně provozovány a požadovány čipové karty dopravce s funkcí peněženky, do 
budoucna i bankovní karty), blíže viz v přílohách zadávací dokumentace a obchodní podmínky. 
 
                                                          
Geneze případu 
Viz Popis výše  
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 

- 

 
Doporu čení předkladatele 
Odbor komunálních služeb doporučuje schválit usnesení dle návrhu 
 
Stanoviska  
 




