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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 19 dne 04.10.2017 ODŽ191701R 

MHD Milevsko – výsledek veřejné zakázky na výběr dopravce 

 

                            

Zpracovatel: Ing. Milena Ilievová, 26.09.2017………………………………… 

 

Důvodová zpráva 

ODŽ na základě unesení RMM č. 267/17 vyhlásil dne 27.07.2017 zadávací řízení na veřejnou 

zakázku, jejímž předmětem byl „Výběr dopravce pro uzavření Smlouvy o veřejných službách 

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

Milevska“, a to na dobu 5 let. Výzva byla zveřejněna na úřední desce a profilu zadavatele a 

jmenovitě byly na základě usnesení RMM vyzváni tito dopravci: ČSAD Autobusy, České 

Budějovice a. s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, COMETT PLUS, spol. s r.o., 

Chýnovská 2115, 390 02 Tábor,  ARRIVA s. r. o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, 

BOSÁK BUS s. r. o., Příbramská 964, 263 01 Dobříš, ŠVARCTRANS, s. r. o., U sloupů 21, 

385 01 Vimperk. Zadávací řízení bylo ukončeno dne 26.09.2017 v 8:00 hod. Do tohoto 

konečného termínu pro podání nabídek byla doručena pouze 1 nabídka, a to od ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice, a. s., Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, 

IČ: 26060451 (dále jen „ČSAD“), tedy od dopravce, který v současnosti zajišťuje MHD 

v Milevsku. Hodnotící komise, jmenovaná starostou města na základě usnesení RMM 

č. 267/17, konstatovala, že nabídka ČSAD obsahuje a splňuje všechny požadované náležitosti 

zadavatele. Dopravce nabídl cenu roční kompenzace za zajištění provozu MHD v Milevsku 

ve výši 898.812,- Kč. Hodnocení ekonomické výhodnosti nebylo provedeno s ohledem 

na pouze 1 doručenou nabídku. Hodnotící komise doporučuje zadavateli, tedy městu 

Milevsku, v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, uzavřít 

s ČSAD Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné městské autobusové 

linkové dopravě na území města Milevska za cenu roční kompenzace 898.812,- Kč na dobu 

5 let, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. RMM má možnost buď souhlasit 

s doporučením hodnotící komise, a uzavřít s ČSAD na základě předložené nabídky smlouvu, 

nebo může zadávací řízení zrušit, vyhlásit nové zadávací řízení. V tomto případě bude nutné 

prodloužit smlouvu se stávajícím dopravcem, která končí 31.12.2017. 

 

 

 


