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ONE: 30. 07. 2018 JEDNAci CiSLO: 1625/2018/0KS Aktualizovano 

NAzEV: 
Verejna zakazka Udriba zelene ZR- seceni 

ANOTACE: Zadani nadlimitn i vei'ejne zakazky Udrzba zelene ZR - seceni 

NAVRH USNESENi (upraveno die projedm3ni RM): 
Rada mesta po projednani: 

schvaluje zahajeni zadavaciho i'izeni na Udrzbu zelene ZR - seceni, a v teto souvislosti 
schvaluje: 

o zadavaci dokumentaci vcetne obchodnich podminek (navrh Smlouvy na zajisteni udrzby 
vei'ejne zelene - seceni vei'ejnych travnatych ploch na uzemi mesta Zd'ar nad Sazavou); 

o slozeni komise pro hodnoceni a nabidek: 
• clenove: 

• nahradnici: 

o osobu opravnenou komuni (Pi'ikaznikem- NAR marketing s.r.o., 
a cinit ukony nezbytne pro elektronickou komunikaci v systemu JOSEPHINE:. 

0 k otevirani nabidek v elektronicke podobe: osoba stanovena Pi'ikaznikem 

""::~~nr"'""na Pi'ikaznikem; 
poveruje starostu mesta, aby jmenem mesta cinil ukony smei'uj ici k vyberu dodavatele sluzeb na 
Udrzbu zelene ZR - seceni, a to vcetne 

o pi'ipadneho rozhodnuti o vylouceni ucastnika zadavaciho i'izeni 
o pi'ipadneho zruseni zadavaciho i'izen i 
o poti'ebne upravy zadavacich nebo obchodnich podminek 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravni: 

Odbor dopravy: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: 

Odbor zivotniho prosti'edi: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: 

Mestska policie: 

Zpracoval: 

oKS 

Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financni: 

Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
planovan i: 
Odbor socialni: Odbor obcansko-spravni a OZU: 

Usek tajemnika a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. projektu a marketingu: Krizove i'izeni: 

Regionalni muzeum: Technicka sprava budov mesta: 

Predklada: 



 
 
 
 

 
Název materiálu: Ve řejná zakázka Údržba zelen ě ZR – sečení 
 
Počet stran:   3 
Počet příloh (neveřejné):  

1- Zadávací dokumentace včetně příloh (včetně obchodních podmínek) 

 
Popis 
Město na základě nadlimitního zadávacího řízení v roce 2016 uzavřelo smlouvu s firmou GFP 
service s.r.o., Praha na údržbu zeleně města – sečení travnatých ploch. Dodavatel nebyl 
dlouhodobě a opakovaně schopen provádět práce v potřebném rozsahu a kvalitě. Smlouva 
uzavřená na dobu neurčitou byla ukončena dohodou ke dni 12.6.2018. Radou města bylo uloženo 
připravit nadlimitní výběrové řízení na tuto službu. Následně RM vzala na vědomí informace o 
přípravě zadávacího řízení. Radě města je nyní předložen k projednání návrh příslušného 
zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. 
 
 
Geneze případu 
• RM č. 91 dne 11.6.2018 j.č.: 1578/2018/OKS – připravit příslušnou nadlimitní veřejnou zakázku 
• RM č. 92 dne 25.6.2018 j.č.: 1602/2018/KS vzala na vědomí informace o přípravě nadlimitního 

zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba zeleně ZR - sečení“ v režimu zákona č. 134/2016, 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání:  

- schvaluje  zahájení zadávacího řízení na Údržbu zeleně ZR - sečení, a v této souvislosti schvaluje :  
o zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek (návrh Smlouvy na zajištění údržby 

veřejné zeleně - sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár nad Sázavou); 
o složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek: 

� členové:                 
                         
                         

� náhradníci:              
                        

o osobu oprávněnou komunikovat s administrátorem VZ (Příkazníkem - NAR marketing s.r.o., 
Ostrava) a činit úkony nezbytné pro elektronickou komunikaci v systému JOSEPHINE:  

 
o osoby oprávněné k otevírání nabídek v elektronické podobě: osoba stanovená Příkazníkem a 

, 
náhradník: osoba stanovená Příkazníkem;  

- pov ěřuje  starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb na 
Údržbu zeleně ZR - sečení, a to včetně  

o případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
o případného zrušení zadávacího řízení 
o potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek 

přičemž rozhodnutí o výběru dodavatele je věcí rady města 
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Doporuceni predkladatele 
Odbor komunalnich sluzeb doporucuje schvalit usneseni die navrhu 

Stanoviska 
• Administraci zadavaciho i'izeni vcetne navrhu zadavacich podminek a pi'ipominkovani navrhu 

smlouvy s dodavatelem zajist'uje externi administrator: NAR marketing s. r.o. , Ostrava. Krome 
jineho: 

o Bylo na jeho doporuceni upraveno oproti prvotnimu navrhu a pozadavku mesta na 
omezeni plneni poddodavatelem na max. 40% z nabizeneho plneni takto: V navaznosti 
na vyjadi'eni UOHS a komentai'u k zakonu o zadavani vei'ejnych zakazek plyne, ze 
plneni poddodavatelu lze omezit jen vecnym vyctem, ne procenty. V zadavacich 
podminkach tedy neni plneni poddodavatelem omezeno. U poptavane zakazky lze jen 
tezko omezit vecnym vyctem vlastni rozsah plneni dodavatele. 

o Byla vedena obsirna diskuse ohledne moznosti vybrat pro kazdou cast zakazky jineho 
dodavatele. Je moznou variantou zadani i pi'ideleni zakazky dodavateli vzdy jen v jedne 
casti (nikdy ne v obou). Takovy postup by vyzadoval takovou upravu postupu 
zadavatele, kdy nelze nejprve hodnotit a pak posuzovat podane nabidky. Je nutne pro 
takovy postup stanovit jasny princip zpusobu hodnoceni tak, aby nebylo sporne, kter-y 
dodavatel a proc je vybran pro plneni pi'islusne casti zakazky. Nutno jasne zduvodnit, 
proc nevybrat i na druhou cast toho, kdo by pi'ipadne podal cenove nejvyhodnejsi 
nabidku, ale byl by jiz vybran pro jinou cast. .. . Takovy postup neni nyni doporucen. 

• Navrh smlouvy konzultovan s odborem majetkopravnim a financnim. 




