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NAzEV: 

Zadavaci rizeni Udriba zelene ZR- seceni 2019 

ANOTACE: 
Zadavaci podminky a dokumentace nadlimitni vefejne zakazky. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednan i: 

schvaluje zahajeni zadavaciho i'izen i na Udribu zelene ZR - seceni 2019, a v teto souvislosti 
schvaluje: 

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

o slozeni komise pro hodnoceni a nabidek: 
• clenove: 

• nahradnici: 

0 

povefuje starostu m 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 

i'icemz rozhodnuti o v 'beru dodavatele ·e veci rad mesta 
Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Odbor majetkopravni: 

Odbor dopravy: 

Odbor stavebn i: Odbor skolstvi, kultury a sportu: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prosti'edi: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 

Odbor komunalnich sluzeb: 

Odbor rozvoje a uzemniho 
lanovani: 

Odbor socialni: 

Oddeleni informatiky: 

Krizove i'izeni: 

T echnicka sprava budov mesta: 



 

Název materiálu: Zadávací řízení Údržba zelen ě ZR – sečení 2019 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: Neveřejné – Návrh zadávací dokumentace 
 
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 zadávací řízení na tuto službu, které však muselo být zrušeno. V zadávacím 
řízení nastal důvod hodný zvláštního zřetele, který mu neumožňuje, aby v zadávacím řízení 
pokračoval - 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.  
Předložené zadávací podmínky nového zadávacího řízení jsou připraveny ve spolupráci 
s administrátorem NAR marketing s.r.o., Ostrava a konzultovány s vedením města.  
 
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“ 
• RM č. 93 dne 30.07.2018 j.č.: 1625/2018/OKS – schváleno zadávací řízení nadlimitní veřejné 

zakázky Údržba zeleně ZR – sečení 
• RM č. 96 dne 24.09.2018 j.č.: 1682/2018/OKS – zrušeno zadávací řízení 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
- 
 




