
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 

 DNE: 24.09.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1682/2018/KS 

 

NÁZEV: 
 
Zadávací řízení Údržba zeleně ZR – sečení 
 

ANOTACE: 
Rozhodnutí o dalším postupu v zadávacím řízení Údržba zeleně ZR – sečení 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání rozhoduje zrušit zadávací řízení „Údržba zeleně ZR –
sečení“ v  souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, a to v obou jeho částech (tj. jak v části A, tak i v části 
B zadávacího řízení), s rozhodnutím dle znění v příloze.  
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 
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Počet příloh: 2 - Neveřejné 

1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
2. Zápis z 1. jednání komise pro hodnocení nabídek – doporučení na zrušení zadávacího 

řízení 

 
Popis 
Město zahájilo zadávací řízení na Údržbu zeleně ZR – sečení. Jedná se o plně elektronické 
zadávací řízení, kdy nabídky jsou podávány prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE. 
Dne 6.9.2018 bylo podáno po 5 nabídkách pro každou část zakázky.  
Po otevření zašifrovaných nabídek nastala situace, za které komise pro hodnocení nabídek na 
svém prvním jednání dne 10.9.2018 konstatovala, že nelze přistoupit k hodnocení nabídek, které 
by bylo v souladu s postupem dle ust. § 39, odst. 2 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (Zákona). Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit abnormální chování 
elektronického systému, které by přitom mělo vliv na průběh veřejné zakázky, komise doporučila, 
aby Zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) Zákona zadávací řízení zrušil, a to v obou 
jeho částech. Viz příloha č. 2. 
Zadavatel by v případě pokračování v zadávacím řízení postupoval způsobem, který by 
nezaručoval dodržení zásad rovného zacházení a transparentnosti a vůči jednomu z účastníků 
zadávacího řízení by mohl být považován za diskriminační. 
 
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. 

 RM č. 93 dne 30.07.2018 j.č.: 1625/2018/OKS - zadání nadlimitní veřejné zakázky Údržba 
zeleně ZR - sečení 

 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  


