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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 14 dne 19.07.2017 ODŽ141701R 

 

MHD Milevsko – zadávací řízení na výběr dopravce 

 

 

Důvodová zpráva 

ODŽ na základě unesení RMM č. 329/16 zpracoval návrh na vyhlášení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, jejímž předmětem je „Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové linkové dopravě na území 

města Milevska“. S vítězem veřejné zakázky lze uzavřít Smlouvu na dobu určitou, a to 

na nejvýše 10 let. ODŽ navrhuje uzavřít Smlouvu na 5 let, aby město mělo prostor pro další 

rozhodování dle vývoje využitelnosti a poptávky po městské hromadné dopravě, zda zachovat 

MHD v této podobě, či jít jinou cestou. Vzhledem k rozsahu služby je zadávací 

řízení připraveno v režimu jednoduchého podlimitního řízení. S platností nového zákona 

č. 134/2016, o veřejných zakázkách, byla zrušena povinnost zadavatele zveřejnit formou 

předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení. Z tohoto důvodu ODŽ navrhuje 

delší lhůtu pro podání nabídek, a to v délce 60 dní, aby případní zájemci ze strany dopravců 

měli dostatek času na zpracování nabídky.  

Výzva bude tedy zveřejněna na úřední desce a profilu zadavatele, a bude odeslán formulář 

k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky do Věstníku veřejných 

zakázek. 

 

Návrh hodnotící komise: 

1. Ing. Ivan RADOSTA, starosta města 

2. Ing. Bohuslav BENEŠ, místopředseda IK, člen ZMM 

3. Bc. Milena Brčáková, vedoucí ODŽ 

4. Ing. Milena Ilievová, referentka ODŽ  

5. Bohuslava Hlavínová, referentka OISM 

 

Náhradníci: 

1.Mgr. Martin TŘEŠTÍK, místostarosta města 

2. Ing. Lubomír Šrámek, člen RMM a ZMM 

3. Ing. Milena Weber, zástupce vedoucí ODŽ 

4. Ing. Pavla Čapková, referent ODŽ 

5. Bc. David Lukeš, vedoucí OISM 

 

Návrh firem:                                  

1. ČSAD Autobusy, České Budějovice a. s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice   

2. COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, 390 02 TÁBOR 

3. ARRIVA s. r. o.,  Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 

4. BOSÁK BUS s. r. o., Příbramská 964, 263 01 Dobříš  

5. ŠVARCTRANS, s. r. o., U sloupů 21, 385 01 Vimperk  

 

 


