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. 1
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 1. 8. 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. 1:
Příloha č. 1 a 2 Zadávací dokumentace
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 2 veřejné zakázky
ČI. 2.4. DÍLENSKÉ PODMÍNKY
Zadavatel uvádí, že roční proběh jednotlivých vozidel dosahuje 40 000 - 150 000 km.
Uchazeč se domnívá, že takto stanovený roční proběh nelze použít pro zodpovědnou konstrukci
nabídkové ceny vozidel, zejména pak systému záruk, provozních nákladů, spotřeby paliva, apod.
Uchazeč se domnívá, že takto nastavený parametr neumožní srovnatelné hodnocení nabídek
jednotlivých uchazečů.
Na základě výše uvedeného uchazeč žádá zadavatele o stanovení ročního proběhu konkrétní
hodnotou (např. 85 000 km ± 10%).
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 1:
Zadavatel uvádí, že roční proběh jednotlivých vozidel stanovil v zadávací dokumentaci
takovým způsobem, aby zajistil dodavatelům (uchazečům) maximální informovanost o
předmětu veřejné zakázky.
V návaznosti na dotaz dodavatele zadavatel upřesňuje informaci o ročním proběhu
jednotlivých vozidel tak, že původní větu „Roční proběh jednotlivých vozidel dosahuje
40 000 – 150 000 km.“ nahrazuje novým zněním: „Roční proběh jednotlivých vozidel
nepřesáhne hodnotu 150 000 km“.

Dotaz č. 2:
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 2 veřejné zakázky
ČI. 3.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Zadavatel uvádí, že k usnadnění nástupu a výstupu cestujících je požadován systém kneeling, který
bude využitelný pouze při uzavřených dveřích.
Upozorňujeme zadavatele, že systém kneeling, který bude využitelný pouze při uzavřených dveřích,
neumožní cestujícím snadný nástup a výstup z vozidla. Přes zavřené dveře to nebude možné. Trvá
zadavatel na takovém provedení systému kneelingu?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 2:
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že pojmem „využitelnost kneelingu pouze při
zavřených dveří“ se rozumí, že: vozidlo přijede do zastávky, řidič při uzavřených
dveřích nakloní vozidlo (kneeling), otevře dveře (proběhne nástup a výstup
cestujících), řidič zavře dveře, poté dojde k vyrovnání vozidla do výchozí polohy
(kneeling), vozidlo odjede ze zastávky.
Uvedený postup je zadavatelem požadován z důvodu bezpečnosti cestujících při
nástupu a výstupu.

Dotaz č. 3:
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky
Technické podmínky zadavatele na předmět plnění části 2 veřejné zakázky
ČI. 4.2 STANOVIŠTĚ ŘIDIČE
Z důvodů ochrany řidiče je požadováno uzavřené provedení stanoviště řidiče, s klimatizační
jednotkou ...................
Uchazeč žádá zadavatele o přesnější specifikaci provedení uzavřeného stanoviště řidiče.
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 3:
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že pod pojmem „uzavřené stanoviště řidiče“ se
rozumí oddělení stanoviště řidiče od zbytku vozidla pevnou překážkou (např. vozidlo se
skleněnou výplní ve dveřích kabiny řidiče a sklem instalovaným od dveří kabiny
směrem k čelnímu sklu vozidla).
Zadavatel uvádí, že uzavřené stanoviště řidiče musí samozřejmě splňovat také ostatní
požadavky zadavatele uvedené zadávacích podmínkách veřejné zakázky, zejména
potom v technické specifikaci.

Dotaz č. 4:
Příloha č. 3 a 4 Zadávací dokumentace
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 1 veřejné zakázky
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky
čl. X. Sankce odst. 12.
Zadavatel stanoví, že za každý případ nedodržení deklarované životnosti motoru dle čl. XII odst. 20 je
Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč plus ceny nového
motoru násobené procentním vyjádřením poměru délky nesplněné životnosti motoru k deklarované
životnosti motoru.
Z dostupných zdrojů lze zjistit, že zadavatel má zkušenosti s provozem naftových autobusů a
elektrobusů, a že v současné době nemá ve vozovém parku autobusy poháněné stlačeným
zemním plynem. Z toho usuzujeme, že nemůže mít praktické poznatky s provozem těchto vozidel. Z
tohoto důvodu se uchazeč dotazuje, na základě čeho zadavatel stanovil toto kritérium tímto
způsobem a požaduje životnost motoru minimálně 600 tis. Km? Na základě jakého výpočtu dospěl
zadavatel k určení pokuty ve výši 30.000,- Kč plus ceny nového motoru násobené procentním
vyjádřením poměru délky’ nesplněné životnosti motoru k deklarované životnosti motoru? Dále se
uchazeč dotazuje na přesnou definici životnosti motoru, která bude případně použita při
vyhodnocení tohoto závazku uchazeče.
Dále se uchazeč domnívá, že na základě takto stanovených podmínek by mohl zadavatel vůči
uchazeči získat značnou výhodu a uchazeč bude muset s tímto požadavkem počítat při konstrukci
nabídkové ceny, která v souběhu s ostatními požadavky zadavatele bude dle názoru uchazeče
zbytečně navyšována.
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 4:
Zadavatel uvádí, že není účelem poskytování dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, aby zadavatel dodavatelům vysvětloval, z jakého důvodu stanovil
konkrétní požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.
Bez ohledu na právě uvedené a v zájmu zadavatele o maximální informovat dodavatelů
však zadavatel uvádí, že předmětný požadavek byl ze strany zadavatele stanoven na
základě odborných znalostí zadavatele, jakož i na základě konzultací s jinými
provozovateli vozidel na pohon CNG a rovněž na základě praktických zkušeností
odborných pracovníků zadavatele podílejících se na přípravě zadávacích podmínek a s
ohledem na své provozní potřeby, kdy předpokládal, že minimálně třetina
požadovaných vozidel ujede za dobu 5 let v průměru 600 tis. km. Z tohoto důvodu
zadavatel požaduje, aby do doby ujetí 600 tis. km byla na motorech prováděna pouze
předepsaná údržba bez nutnosti provedení generální nebo celkové opravy ve smyslu
normy ČSN 30 0033 – Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro
motorovou dopravu.

Při stanovení výše smluvní pokuty zadavatel vycházel z jejího účelu. Požadovaná
životnost motoru byla stanovena v přiměřené výši dle provozních potřeb zadavatele a
smluvní pokuta slouží pouze k zajištění tohoto požadavku. Výše smluvní pokuty byla
zadavatelem stanovena v souladu s právními předpisy, a to ve výši a způsobem
zajišťujícím splnění příslušné povinnosti dodavatele.

Dotaz č. 5:
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 1 veřejné zakázky
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky čl. X.
Sankce odst. 14.
Zadavatel stanoví, že zjistí-li Kupující ze svých provozních dat, že u dodaných vozidel nebyla dodržena
Prodávajícím garantovaná průměrná roční spotřeba PHM dle čl. XII odst. 19 této smlouvy, je
oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě PHM pořízených nad
rámec deklarovaný Prodávajícím v bodě XII odst. 19 této smlouvy, navýšenou o 10 %. Zjišťování
dodržení garantované průměrné roční spotřeby PHM dle čl. XII odst. 19 této smlouvy bude probíhat
po celou dobu deklarované životnosti vozidel, a to vždy za daný uplynulý rok provozu. Pro účely
stanovení výše smluvní pokuty se bude vycházet z průměrné roční ceny příslušné PHM stanovené
Českým statistickým úřadem pro daný rok provozu a počtu ujetých kilometrů evidovaných v
informačním systému Kupujícího.
Žádáme o upřesnění, jakým způsobem zadavatel hodlá nastavit podmínky k zjištění a vyhodnocení, že
nebyla dodržena garantovaná spotřeba paliva CNG uváděna uchazečem?
Jak zadavatel prokáže, že případné navýšení garantované spotřeby není důsledkem např. chybného či
nesprávného postupu při pracovních činnostech servisních pracovníků zadavatele, nesprávné
techniky jízdy jeho řidičů a dalších uchazečem neovlivnitelných okolností, které mají jednoznačný vliv
na spotřebu paliva?
Jakým způsobem umožní zadavatel uchazeči kontrolu objektivity těchto výsledků?
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 5:
Garantovanou spotřebu PHM bude zadavatel zjišťovat na základě provozních dat
jednotlivých autobusů, kdy v rámci svého informačního systému eviduje pro každý
autobus množství tankování PHM na ujeté km.
Navýšení garantované spotřeby z důvodu nesprávného postupu při pracovních
činnostech servisních pracovníků zadavatel nepředpokládá, vzhledem k tomu, že
prodávající bude provádět pravidelná školení servisních pracovníků zadavatele.
Nesprávnou techniku jízdy řidičů zadavatel nepředpokládá, jelikož úspora pohonných
hmot je motivačním ukazatelem ve mzdě.

Kontrolu objektivity výsledků zajistí zadavatel uchazeči tím, že umožní uchazeči
nahlédnout do svých provozních dat v rámci svého informačního systému (zejména
provozní data z tachografů vozidel a provozní data z čerpacích stanic CNG).

Dotaz č. 6:
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 1 veřejné zakázky
Závazný návrh kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky
čl. XII. Záruka a vady zboží odst. 18.
Zadavatel stanoví, že kupující dále požaduje, aby ujeté vozokilometry (dále také jen „vozkm“) na
jeden provozní výpadek způsobený prokazatelně technickou závadou vozidla, která nebyla
způsobena násilným střetem (dopravní nehodou, vandalismem, poškozením pneumatiky) nebo z
důvodu poruchy na informačním a odbavovacím systému, nepodkročily hodnotu 25 000 km. Ukazatel
bude hodnocen samostatně za každý vůz a celou dobu záručního provozu. Pokud bude hodnota nižší
než požadovaná (25 000 km), bude u daného vozidla prodloužena záruka o jeden rok, s tím, že
následující rok, bude opět provedeno vyhodnocení ujetých vozkm najeden provozní výpadek. Pod
pojmem „provozní výpadek“ se rozumí situace, kdy vozidlo z důvodu výše uvedených příčin,
neprojede část linky předepsané platným jízdním řádem.
Z dostupných zdrojů lze zjistit, že zadavatel má zkušenosti s provozem naftových autobusů a
elektrobusů, a že v současné době nemá ve vozovém parku autobusy poháněné stlačeným zemním
plynem. Z toho usuzujeme, že nemůže mít praktické poznatky s provozem těchto vozidel. Z tohoto
důvodu se uchazeč dotazuje, na základě čeho zadavatel stanovil toto kritérium tímto způsobem a
požaduje nepodkročení hodnoty 25 000 km na jeden provozní výpadek? Jak zadavatel prokáže, že
případné podkročení hodnoty 25 000 km na jeden provozní výpadek není důsledkem např. chybného
či nesprávného postupu při pracovních činnostech servisních pracovníků zadavatele a dalších
uchazečem neovlivnitelných okolností, které mají jednoznačný vliv na tento ukazatel?
Dále se uchazeč dotazuje na definici typu poruch, které budou mít za důsledek podkročení tohoto
ukazatele (např. zda opotřebovaná gumová lišta stěračů, nebo nefunkční žárovka bude mít za
důsledek nedosažení tohoto ukazatele)? Z jaké právní normy vycházel zadavatel při stanovení výše
uvedených podmínek a požaduje prodlužování záruky u vozidla vždy o jeden rok navíc?
Z výše uvedených podmínek se uchazeč může domnívat, že zadavatel má v úmyslu tímto požadavkem
neúměrně prodlužovat záruku na vozidlo např. po celou dobu garantované životnosti vozidla.
Dále se uchazeč domnívá, že na základě takto stanovených podmínek by mohl zadavatel vůči
uchazeči získat značnou výhodu a uchazeč bude muset s tímto požadavkem počítat při konstrukci
nabídkové ceny, která v souběhu s ostatními požadavky zadavatele bude dle názoru uchazeče
zbytečně navyšována.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 6:
Zadavatel uvádí, že není účelem poskytování dodatečných informací k zadávacím
podmínkám, aby zadavatel dodavatelům vysvětloval, z jakého důvodu stanovil
konkrétní požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.
Bez ohledu na právě uvedené a v zájmu zadavatele o maximální informovat dodavatelů
však zadavatel uvádí, že předmětný požadavek byl ze strany zadavatele stanoven na
základě odborných znalostí zadavatele, na základě jeho provozních potřeb a na základě
konzultací s jinými provozovateli vozidel na pohon CNG a rovněž na základě
praktických zkušeností odborných pracovníků zadavatele podílejících se na přípravě
zadávacích podmínek.
Nedodržení minimálního proběhu na jeden provozní výpadek z důvodu nesprávného
postupu při pracovních činnostech servisních pracovníků zadavatel nepředpokládá,
vzhledem k tomu, že prodávající (dodavatel) bude provádět pravidelná školení
servisních pracovníků zadavatele.
Zadavatel má za to, že definice poruch, které budou mít za důsledek podkročení tohoto
ukazatele, je dostatečně specifikována v zadávacích podmínkách – viz článek XII. bod
18 návrhu smlouvy – technická závada vozidla, která nebyla způsobena násilným
střetem (dopravní nehodou, vandalismem, poškozením pneumatiky) nebo z důvodu
poruchy na informačním a odbavovacím systému. S ohledem na zbývající znění daného
bodu však musí jít o takovou závadu, která způsobí, že vozidlo nebude moci projet část
linky předepsané jízdním řádem. Proto v případě opotřebované gumové lišty stěračů,
nebo nefunkční žárovky toto nebude mít za důsledek nedosažení tohoto ukazatele.
Důvodem pro stanovení požadavku na provozuschopnost vozidel jsou povinnosti
zadavatele jako dopravce ve veřejné linkové dopravě (např. provozovat dopravu podle
podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence a podle schváleného jízdního
řádu), uvedené zejména v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

V Ostravě dne 6. 8. 2014
Ing. Bohuslav Kočí
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