
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 10 

 DNE: 11.03.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 156/2019/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Výběr dodavatele dle zadávacího řízení na Údržbu zelen ě ZR – sečení 2019 
 

ANOTACE: 
Návrh rozhodnutí o výběru dodavatele na základě nadlimitního zadávacího řízení. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání rozhoduje  o výběru nejvýhodnější nabídky nadlimitní veřejné 
zakázky: Údržba zeleně ZR – sečení 2019, jak je uvedeno v příloze. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: 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: 

 

 



 

Název materiálu: Výb ěr dodavatele dle zadávacího řízení na Údržbu zelen ě ZR – 
sečení 2019 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 Neveřejné 

1. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky/dodavatele 
2. Podkladové materiály z administrace veřejné zakázky 

 
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 neumožňuje, aby zadavatel 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.  
Bylo vyhlášeno nové zadávací řízení a nyní rada města rozhoduje o výběru nejvhodnější 
nabídky/dodavatele.    
 
 
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 
• RM č. 6 ze dne 14.01.2019 j.č.: 71/2019/OKS – schváleno nové zadávací řízení nadlimitní 

veřejné zakázky Údržba zeleně ZR – sečení 2019 
 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
- 
 


