Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Veřejná zakázka:
„DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON“
evidenční číslo VZ 491738

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5
zpracovaná a předkládaná dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757 (dále jen „zadavatel“), jako zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky vedené pod názvem „DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON“, evidenční
číslo VZ 491738 (dále jen „veřejná zakázka“), obdržel dne 4. 9. 2014 žádost o poskytnutí dodatečných
informací k zadávacím podmínkám.
Na dotazy k zadávacím podmínkám uvedené níže, poskytuje zadavatel v zákonné lhůtě tyto
odpovědi:
Dotaz č. 37:
Dotaz se vztahuje k části 1 veřejné zakázky
Zadavatel stanoví, že pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu musí dodavatel prokázat, že v
posledních třech (3) letech realizoval dodávku alespoň dvaceti (20) kusů nových jednočlánkových
nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), schválených k provozu jako
vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu minimálně EURO 5 nebo ekvivalentní
(např. EEV), o délce od 11,5m do 12,5m metrů, z nichž minimálně jeden (1) kus musí být ve 100 %
nízkopodlažní úpravě. Ve své odpovědi na dotaz č. 34 v dodatečné informaci č. 4 zadavatel zároveň
vylučuje možnost prokázat splnění tohoto předpokladu dodávkou autobusů na jiný pohon, než CNG.
Uchazeč považuje limit pro splnění kvalifikačního předpokladu ve výši 20 ks dodaných autobusů s
pohonem na CNG schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, za diskriminační,
ve vztahu k požadovanému množství dodaných autobusů (90) a značně neadekvátní předmětu plnění
veřejné zakázky. Dle názoru uchazeče je tento limit schopen prokázat jen velmi omezený okruh
uchazečů, vzhledem k malému zastoupení autobusů na pohon CNG ve vozových parcích dopravců.
Uchazeč žádá o úpravu zadávací dokumentace v rozsahu stanoveného kvalifikačního předpokladu
tak, aby odpovídal předmětu plnění veřejné zakázky následovně: Zadavatel stanoví, že pro splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu musí dodavatel prokázat, že v posledních třech (3) letech
realizoval dodávku alespoň čtrnácti (14) kusů nových jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem
na stlačený zemní plyn (CNG) splňujících emisní normu minimálně EURO 5 nebo ekvivalentní (např. EEV), o
délce od ll,5m do 12,5m metrů, z nichž minimálně jeden (1) kus musí být ve 100 % nízkopodlažní úpravě.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 37:
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
má zadavateli zajistit, že vybraný dodavatel disponuje potřebnou technickou kapacitou k plnění
veřejné zakázky.
Jelikož dodávky jsou spolufinancovány ze SFŽP, musí mít zadavatel jistotu, že vybraný uchazeč bude

schopen dodat předmětné plnění řádně a včas. V případě, že vybraný uchazeč nesplní své závazky
vůči zadavateli (např. nedodá všechna vozidla v požadovaném termínu), hrozí zadavateli ze strany
poskytovatele dotace sankce, či odebrání celé dotační částky.
Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, že by předmětný kvalifikační předpoklad byl ze strany
zadavatele stanoven diskriminačně, kdy uvádí, že zmíněný technický kvalifikační předpoklad, stejně
jako ostatní požadavky zadavatele, byl stanoven zcela v souladu se ZVZ.
Z výše uvedeného důvodu zadavatel trvá na požadavku pro prokázání kvalifikace uvedené v bodu
10.14. zadávací dokumentace a uvádí, že nebude upravovat zadávací dokumentaci ve smyslu
navrženém dodavatelem.
Zadavatel si dovoluje upozornit dodavatele na možnost, kterou mu poskytuje ustanovení § 51
odst. 4 ZVZ pro případ, že není schopen prokázat splnění části kvalifikace vlastními silami.

V Ostravě dne 8. 9. 2014

Ing. Bohuslav
Kočí
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