
                                                                                                      č.
M a t e r i á l
pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 26. 05. 2015

Název materiálu:         Příprava významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální 
                                    služby pro město Prostějov“
  
                                                            
Předkládá:                   Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora (předseda pracovní skupiny pro 
                                    přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky)

Návrh usnesení:

Rada města Prostějova
1)   b e r e   n a   v ě d o m í
informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – 
„Komunální služby pro město Prostějov“   

a 

2)  u k l á d á
pracovní skupině pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální 
služby pro město Prostějov“ zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky dle varianty:

1) jedno zadávací řízení na jediného dodavatele veškerých komunálních služeb 

2) jedno zadávací řízení s umožněním 6 dílčích plnění jednotlivých stávajících okruhů služeb 
    několika dodavateli 

3) několik zadávacích řízení dle spojených okruhů služeb: 
    - správa a údržba komunikací a čištění města
    - správa a údržba zeleně a hřbitovů
    - správa a údržba veřejného osvětlení
    - nakládání s odpady
  

Důvodová zpráva:

Rada města  Prostějova svým Usnesením č.  5065 z 5.  schůze Rady města  Prostějova,  konané dne 
20.01.2015, zřídila pracovní skupinu pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – 
„Komunální služby pro město Prostějov“, jelikož k 31. 12. 2016 končí platnost Smlouvy pro správu,  
provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb se společností 
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., která pro město zajišťuje komunální služby. 
Pracovní skupina zahájila činnost dne 12.02.2015, kdy proběhla první  porada, na které byli členové 
pracovní skupiny seznámeni se základními informacemi a byl stanoven časový harmonogram přípravy 
veřejné zakázky.
Současně byl vydán úkol Odboru správy a údržby majetku města (dále OSÚMM) a oddělení veřejných 
zakázek  (dále  OVZ)  Odboru  kancelář  tajemníka,  zpracovat  základní  informace  a  analýzu  pro 
vyhlášení veřejné zakázky.
Na  základě  vyhodnocení  těchto  materiálů  předkládá  pracovní  skupina  Radě  města  Prostějova 
informaci o možných variantách zadání této významné veřejné zakázky.

1



Možné varianty zadání veřejné zakázky:
 
1) jedno zadávací řízení na jediného dodavatele veškerých komunálních služeb (zachování modelu 
    technických služeb)

2) jedno zadávací řízení s umožněním dílčích plnění jednotlivých stávajících okruhů služeb několika 
    dodavateli (jedno zadávací řízení, ale členěné na části)

3) několik zadávacích řízení dle spojených okruhů služeb (např. spojit oblast „čištění města“ a 
   „komunikace“, případně oblasti „hřbitovy“ a „zeleň“, samostatně řešit odpady apod.). Každou ze    
   spojených oblastí služeb by pak zajišťoval jeden dodavatel.

Dále  uvádíme,  že  u  významné  veřejné  zakázky  v souladu  s ustanovením  §  156  zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, schvaluje Zastupitelstvo města Prostějova 
odůvodnění zakázky.  
V souvislosti  s postupem dle  harmonogramu  přípravy zadávací  dokumentace  je  nutné,  aby  Rada 
města Prostějova nejpozději do 30.05.2015 rozhodla o dalším postupu a variantě zadání veřejné 
zakázky, včetně termínu zahájení zadávacího řízení, s ohledem na předpokládanou délku zadávacího 
řízení a také předpokládanou platnost nového zákona (od 01.01.2016).

Prostějov:          15. 05. 2015

Za správnost odpovídá: Bc. Libor Vojtek, vedoucí odboru OSÚMM, člen pracovní skupiny

Zpracovali:      Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku města OSÚMM, člen 
                         pracovním skupiny 
                         RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí oddělení veřejných zakázek  OKT, člen pracovní 
                         skupiny
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