Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG
pohon“
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky (VZ):
Identifikační číslo VZ:
Předmět VZ

Druh VZ

„Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových
autobusů na CNG pohon“
RVV-15-17-OŘ-Ko-IROP
Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových
autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené
zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace
předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou
uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 14 a § 15 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejnou zakázkou na
dodávky. Zadavatel vypisuje tuto veřejnou zakázku v souladu s §
151 ZZVZ jako sektorovou zakázku.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:

Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

61974757

Zápis v OR:

vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

Telefon:

+ 420 59 740 1111

Fax:

+ 420 59 740 1095

ID datové schránky:

f7mdrpg

Bankovní spojení:

UniCreditBank, Czech Republic a.s.,
Číslo účtu: 2105677586/2700,
IBAN CZ4627000000002105677586,
SWIFT/Bic BACXCZPP.

Osoba oprávněná jednat
jménem Zadavatele:

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
mail: dmorys@dpo.cz

Kontaktní osoba Zadavatele:

Ing. Bohuslav Kočí
Tel.: 420 59 740 1305; mail: bkoci@dpo.cz
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Základní informace o veřejné zakázce
Předmětem plnění je dodání 10 ks nových nízkopodlažních
dvoučlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a
požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Popis předmětu veřejné
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a
zakázky:
obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací
dokumentace.
Předpokládaná hodnota VZ
Předpokládaná hodnota – 100 mil. Kč bez DPH
v Kč (bez DPH):
Zadávací lhůta:
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 180 kalendářních dní.
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
Předpokládaný termín kompletního splnění je nejpozději do 8
Doba trvání VZ:
měsíců ode dne doručení písemné výzvy (objednávky).
Lhůta a místo pro podání
Viz bod 3.2. zadávací dokumentace
nabídek:
Termín otevírání nabídek:
Viz bod 3.3. zadávací dokumentace
 kód CPV 34121400-5 | Nízkopodlažní autobusy
 kód CPV 22472000-9 | Návody k použití
 kód CPV 44510000-8 | Nástroje a nářadí
Klasifikace předmětu veřejné
 kód CPV 22400000-4 | Katalogy a příručky
zakázky:
 kód CPV 80510000-2 | Odborná školení
 kód CPV 71356300-1 | Technická podpor
Financování předmětu veřejné zakázky, povinnosti dodavatele související s financováním veřejné
zakázky
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že předmět veřejné zakázky je spolufinancován
z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 (dále
jen „MMR ČR“), z Integrovaného regionálního operačního programu - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ
VOZIDLA (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - peněžní prostředky státního rozpočtu, státních
finančních aktiv nebo národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený
účel) ze strany třetího subjektu (dále jen „Dotace“).
Vybraný dodavatel bude povinen respektovat podmínky Dotace a poskytnout příslušnému dotačnímu
orgánu a Zadavateli veškerou potřebnou součinnost – viz. čl. XVI závazného návrhu Kupní smlouvy
(dále také jen Kupní smlouva), který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
1.
Vymezení předmětu veřejné zakázky
1.1.
Rozsah předmětu plnění:
a) dodávka deseti (10) kusů nových dvoučlánkových autobusů v celoplošně nízkopodlažní úpravě,
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) pro městskou hromadnou dopravu, jak jsou definovány
v čl. II. Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
b) dodávka dalšího plnění a s tím související poskytnutí, jež jsou vymezeny v čl. IV. Kupní smlouvy;
c) provedení zaškolení obsluhy a příslušných pracovníků Zadavatele v souvislosti s plněním veřejné
zakázky;
d) poskytnutí příslušné technické podpory;
e) dodání všech dokumentací, jakož i poskytnutí veškerých potřebných softwarů
Stránka 2 z 16

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky není:
a) dodávka tří (3) ks označovačů jízdenek NJ 24B (podélný tisk). Páska do tiskárny červené barvy
reagující s bezpečnostní barvou na jízdence;
b) dodávka čtyř (4) ks validátorů (typ CVB25), které budou umístěny po jednom kusu u každých dveří;
c) dodávka jednoho (1) ks, řídící jednotka OCU (typ OCU10) včetně GSM antény;
d) dodávka palubního počítače (dále jen PP) - EPIS 4.0B;
e) dodávka terminálu EPT 4.08B vč. držáku, (propojovací kabeláže k PP dodá Prodávající);
f) dodávka Radiostanice TAIT TM 8105 vč. propojovací kabeláže s PP;
g) dodávka WiFi antény EPW-58, vč. propojovací kabeláže s PP.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se
zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutím správních
orgánů atd. Dodávka nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon musí splňovat
veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně
závaznými právními předpisy a současně musí být způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav
k provozu v síti Zadavatele.
V souladu s ust. § 93 odst. 1 ZZVZ Zadavatel uvádí, že dvoučlánkové autobusy na CNG pohon jsou
požadovány v nízkopodlažní úpravě s nájezdovou plošinou a vyčleněnými dvěma místy pro invalidní
vozík. Tato vozidla budou vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé.
Tato zadávací dokumentace bude jako celek v plném rozsahu včetně všech příloh uveřejněna na
profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky
Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při
zpracování nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.
Zadavatel před vyhlášením zadávacího řízení vedl v souladu s ust. § 33 ZZVZ předběžné tržní konzultace
s následujícími dodavateli:
1. EVOBUS Česká republika, s.r.o., IČ: 25657704, se sídlem Na Hůrce 211/10,161 00, Praha 6 –
Ruzyně,
2. IVECO Czech Republic, a. s., IČ: 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01
Vysoké Mýto,
3. KAR group a.s., IČ: 25352776, se sídlem Vítkovická 3257/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,
4. MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., IČ: 46965904, se sídlem Na Náhonu 1123/20, 702 00
Moravská Ostrava a přívoz;
5. SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: 6125186, se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany
6. SOLARIS CZECH spol. s r.o., IČ: 25914723, se sídlem Radvanická 802/13, Michálkovice, 715 00
Ostrava,
7. SOR Libchavy spol. s.r.o.,IČ: 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy,
8. ZLINER s.r.o., IČ: 45479534, sídlo: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín.
V souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ Zadavatel uvádí osoby, které se podílely na předběžné tržní
konzultaci: p. Václav Beránek (EVOBUS Česká republika, s.r.o..); p. Jiří Kalousek (IVECO Czech
Republic, a. s.); p. René Révay (KAR group,a.s.); p. Pavel Pospíšil (MAN Truck & Bus Czech Republic
s.r.o), neodpověděl; p. Lukáš Martinů (SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.); p. Roman Zdráhal
(SOLARIS CZECH spol. s r.o.); p. Jiří Daňsa (SOR Libchavy s.r.o.); p. Miloslav Zbožínek (ZLINER
s.r.o.), neodpověděl.
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Zadavatel vedl se shora uvedenými potencionálními dodavateli předběžné tržní konzultace za účelem
průzkumu trhu.
Rozsah předběžné tržní konzultace:
Zadavatel v rámci průzkumu trhu oslovil shora uvedené potencionální dodavatele dvoučlánkových
autobusů na CNG pohon (dále také jen autobus na CNG pohon) a připravil pro potencionální dodavatele
dotazy ve věci obecné specifikace vozidla, zda oslovení dodavatelé jsou schopni realizovat dodávku
autobusy na CNG pohon v obecných parametrech, které Zadavatel uvedl. V rámci průzkumu trhu
Zadavatel položil dodavatelům rovněž dotaz ohledně cenové nabídky na plnění veřejné zakázky, tj. za
dodávku autobusů na CNG pohon. Část oslovených dodavatelů uvedla v rámci průzkumu trhu cenu za
dodávku, někteří dodavatelé na otázky Zadavatele nereagovali.
Zadavatel realizoval předběžné tržní konzultace zejména z důvodu, že nebyl schopen relevantně stanovit
předpokládanou hodnotu předmětu veřejné zakázky a rovněž pokládal za účelné zjistit, zda dodavatelé
autobus na CNG pohon jsou schopni dodat autobusy na CNG pohon v obecných parametrech, které
Zadavatel uvedl.
1.2.
Předpokládaná hodnota
Celková předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky činí 100 mil. korun českých bez DPH (slovy:
stomilionůkorunčeských bez DPH.
Firmy, společnosti a osoby, u kterých zadavatel prováděl průzkum trhu (dodavatelé vozidel):
1-EVOBUS Česká republika, s.r.o., p. Václav Beránek; 2-IVECO Czech Republic, a. s., p. Jiří Kalousek;
3-KAR group,a.s., p. René Révay; 4-MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., p. Pavel Pospíšil,
neodpověděl; 5-SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., p. Lukáš Martinů; 6-SOLARIS CZECH spol. s r.o.,
p. Roman Zdráhal; 7-SOR Libchavy s.r.o., p. Jiří Danša; 8- ZLINER s.r.o., p. Miloslav Zbožínek,
neodpověděl.
1.3.
Termín dodání dle čl. VIII smlouvy
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu „vozidla“ nejpozději do 8 měsíců ode dne doručení písemné
výzvy (objednávky) vystavené Kupujícím Prodávajícímu.
Firmy, společnosti a osoby, u kterých zadavatel prováděl průzkum trhu (dodavatelé vozidel):
1-EVOBUS Česká republika, s.r.o., p. Václav Beránek; 2-IVECO Czech Republic, a. s., p. Jiří Kalousek;
3-KAR group,a.s., p. René Révay; 4-MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., p. Pavel Pospíšil,
neodpověděl; 5-SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., p. Lukáš Martinů; 6-SOLARIS CZECH spol. s r.o.,
p. Roman Zdráhal; 7-SOR Libchavy spol.s.r.o., p. Jiří Danša; 8- ZLINER s.r.o., p. Miloslav Zbožínek,
neodpověděl.
1.4.
Místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v Kupní
smlouvě k této veřejné zakázce, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
1.5.
Obchodní podmínky – vzorový návrh Kupní smlouvy
1.5.1. Předmět Veřejné zakázky bude realizován na základě písemné Kupní smlouvy, jejíž závazný
návrh tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
1.5.2. Dodavatel bude povinen Kupní smlouvu včetně veškerých příloh bez výhrad akceptovat, doplní
(pouze) chybějící informace dle pokynů obsažených přímo v Kupní smlouvě, kde tuto smlouvu
podepíše za dodavatele osoba oprávněná. Není-li Kupní smlouva podepisována statutárním
orgánem, vyžaduje se doložení plné moci v nabídce účastníka zadávacího řízení osvědčující
oprávnění příslušné osoby. Řádně doplněný a podepsaný návrh Kupní smlouvy bude nedílnou
součástí nabídky účastníků zadávacího řízení.
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2.
2.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a její forma
Účastník zadávacího řízení se zavazuje zpracovat a předložit Zadavateli písemnou cenovou
nabídku předmětu plnění veřejné zakázky, kterou uvede v Krycím listu, který tvoří přílohu č. 13
této zadávací dokumentace a rovněž ji doplní do čl. VII Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2
této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující
veškeré náklady na dodání předmětu plnění veřejné zakázky. Ceny v rámci jednotlivých
dokumentů předložených dodavatelem musí být totožné.

2.2.

Pokud je clo vyměřeno u dodávek vozidel ze zemí mimo EU, uvede dodavatel Nabídkovou cenu
celkem včetně dovozního cla vyčísleného ke dni podání nabídky.

3.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
3.1.
Způsob podání nabídek
Nabídka účastníka zadávacího řízení musí být zpracována v listinné písemné formě v počtu 1 originál
+ 1 kopie a zároveň v elektronické podobě na CD, a to naskenovaná ve formátu *.pdf, kromě přílohy č. 2
zadávací dokumentace „Návrh smlouvy“, který bude ve formátu Word opatřený proti přepisu. V případě
odchylek mezi listinnou a elektronickou podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné)
podobě originálu nabídky účastníka zadávacího řízení.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat
výhradně v českém jazyce.
Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka účastníka zadávacího řízení
byla zpracována v níže stanovené struktuře a v souladu s níže uvedenými požadavky:
č.

Dokument
Příloha č. 11 ZD
(vzor)

1.

Krycí list nabídky

2.

Doklad o jistotě

3.

Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti

Příloha č. 1 ZD
(vzor) +doklady dle
4.1.

4.

Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti

doklady dle čl. 4.2.

5.

Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace

6.

Závazný návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 10 ZD
(vzor) + doklady
dle 4.3.
Příloha č. 2 ZD
(vzor)

7.

Technická specifikace CNG autobusů – soupis požadavků

Příloha č. 3 ZD
(vzor)

8.

Typový výkres CNG autobusů

9.

Soupis speciálního servisního nářadí a servisních přípravků

10.

Rozsah a četnost pravidelné údržby

Není vzor

Není vzor
Příloha č. 15 ZD
(vzor)
Není vzor

Stránka 5 z 16

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Příloha č. 5 ZD
(vzor)
Příloha č. 6 ZD
Náklady na předepsanou údržbu
(vzor)
Příloha č. 12 ZD
Vybrané technické parametry
(vzor)
Příloha č. 13 ZD
Výhodnost servisních podmínek
(vzor)
Další doklady, je-li třeba, zejména doklady opravňující jednat za uchazeče či jiné osoby –
plná moc/plné moci, apod.
Rozsah autorizace

CD s kompletní naskenovanou nabídkou (originál) účastníka zadávacího řízení

Všechny tyto dokumenty včetně příloh a krycího listu s názvy dokladů budou očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno originální vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby
při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této
části nabídky.
Obsah datového nosiče (CD dle bodu 16) musí být totožný s písemnou (listinnou) formou originálu
nabídky.
3.2.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne
04. 07. 2017 v 10:00 hodin.
Nabídku je možno podávat osobně v podatelně v sídle Zadavatele: Dopravní podnik Ostrava, a.s.,
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, v pracovní dny vždy od 09:30 hod. do 12:00 a od
12:30 do 14:00 hod., nebo poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou nebo jiným způsobem
tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek: 04. 07. 2017 do
10:00 hodin.
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem. V případě
doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání
nabídky poštovní službě.
Obálka nabídky účastníka zadávacího řízení bude označena takto:
Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO
Sídlo / Bydliště uchazeče
PSČ Obec / Město
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon“
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
odbor veřejné zakázky a výběr dodavatelů
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
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3.3.
Otevírání nabídek
Zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení v souladu s ust. § 110 ZZVZ, že otevírání nabídek se
provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení
a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel. Z organizačních důvodů můžou být za každého účastníka
zadávacího řízení přítomny max. dvě (2) osoby. Zástupce účastníka zadávacího řízení je povinen se
prokázat plnou mocí vystavenou účastníkem zadávacího řízení a osobním dokladem totožnosti; člen
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním
dokladem totožnosti.
Účast účastníka zadávacího řízení nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem účastníka zadávacího
řízení nebo jeho zástupce v rámci prezenční listiny účastníků zadávacího řízení přítomných na otevírání
nabídek.
Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu
s ust. § 107 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel zahájí otevírání obálek s nabídkami bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele, tj. Dopravní podnik Ostrava,
a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, 2. poschodí, zasedací místnost.
3.4.
Přílohy zadávací dokumentace – specifikace plnění
3.4.1. Specifické technické požadavky Zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, včetně
specifikace charakteru a technického řešení jsou uvedeny v zadávacích podmínkách v rámci této
veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje splnění technických parametrů a požadavků Zadavatele
v zadávacích podmínkách jako minimálních parametrů pro plnění předmětu veřejné zakázky.
Nesplnění zadávacích podmínek a požadavků Zadavatele uvedených v rámci zadávacích
podmínek může být důvodem vyloučení účastníka zadávacího řízení ve smyslu ust. § 48 ZZVZ.
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen dále v těchto dokumentech, které zčásti
tvoří přílohu této zadávací dokumentace a dále z dokumentů, které je povinen vyhotovit
účastník zadávacího řízení a přiložit je do své nabídky. Tyto přílohy budou tvořit přílohy
závazného návrhu Kupní smlouvy, která bude po ukončení zadávacího řízení uzavřena
s vybraným dodavatelem.
Příloha č. 1 – Technická specifikace CNG autobusů – soupis požadavků;
(Zadavatel předkládá přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, kterou je povinen účastník
zadávacího řízení na příslušných vyznačených místech doplnit. Účastník uvede ANO v případě, že
splňuje daný požadavek (celý text uveden nad jednotlivou tabulkou). Je-li v textu uvedeno rozmezí
(min – max), může účastník do řádku „Doplňující popis“ uvést konkrétní hodnotu parametru.
Účastník uvede NE v případě, že nesplňuje daný požadavek a současně uvede do řádku
„Doplňující popis“ popis jeho řešení. Zadavatel navrhnuté řešení účastníkem bude akceptovat v
případě, že se bude jednat o kvalitativně lepší technické řešení. Uvedením NE bez navržení
kvalitativně lepšího technického řešení uvedeného do pole „Doplňující popis“, bude považováno
za nesplnění zadávacích podmínek zadavatele. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li
někde uvedena maximální hodnota, účastník nesmí nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li
někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li
uvedena hodnota v rozmezí (min – max) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.
Takto doplněná technická specifikace nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon
bude tvořit samostatnou přílohu Kupní smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího
řízení).

Stránka 7 z 16

Příloha č. 2 – Nákres (typový výkres) dvoučlánkového nízkopodlažního autobusu;
(Účastník zadávacího řízení je povinen vytvořit tuto přílohu, která bude tvořit samostatnou
přílohu Kupní smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení).
Příloha č. 3 – Rozsah autorizace
(Zadavatel zpracoval jako přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, kterou účastník zadávacího
řízení doplní o požadované údaje, tj. do příslušných kolonek vyplní údaje týkající se opravy,
demontáže a montáže, a údržby v souladu s plánem prohlídek. Takto vyplněná příloha bude tvořit
samostatnou přílohu Kupní smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení)
Příloha č. 4 - Rozsah a četnost pravidelné údržby
(Účastník zadávacího řízení je povinen vytvořit tuto přílohu, která bude tvořit samostatnou
přílohu Kupní smlouvy doloženou v nabídce účastníka zadávacího řízení).
Příloha č. 5 – Soupis speciálních servisních přípravků a nářadí;
(Zadavatel zpracoval jako závazný dokument, který tvoří přílohu č. 15 této zadávací
dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento
dokument není povinen přiložit do své nabídky).
Příloha č. 6 – Schéma zapojení odbavovacího systému (současný stav)
(Zadavatel zpracoval jako závazný dokument, který tvoří přílohu č. 9 této zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení je povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento dokument není
povinen přiložit do své nabídky)
Příloha č. 7 – Rozmístění terminálů
(Zadavatel zpracoval jako přílohu č. 8 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je
povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento dokument není povinen přiložit do své
nabídky).
Příloha č. 8 – Definice chování LCD displeje
(Zadavatel zpracoval jako závazný dokument, který tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení je povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento dokument není
povinen přiložit do své nabídky).
Příloha č. 9 - Vzor reklamačního protokolu;
(Zadavatel zpracoval jako závazný dokument, který tvoří přílohu č.14 této zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení je povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento dokument není
povinen přiložit do své nabídky).
Příloha č. 10 – Základní požadavky k zajištění BOZP
(Zadavatel zpracoval jako přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je
povinen tento závazný dokument akceptovat. Tento dokument není povinen přiložit do své
nabídky).
Příloha č. 11 – Náklady na předepsanou údržbu
(Zadavatel zpracoval jako přílohu č. 6 této zadávací dokumentace, kterou účastník zadávacího
řízení doplní o požadované údaje, tj. do příslušných kolonek vyplní údaje týkající se časové
náročnosti prohlídky, hodinové sazby, materiálové náklady na prohlídky v Kč. Takto vyplněná
příloha bude tvořit samostatnou přílohu Kupní smlouvy doloženou v nabídce účastníka
zadávacího řízení).
3.4.2. Dodavatelé jsou povinni nabídnout takové typy autobusů na CNG pohon, které vedle
specifických požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách splňují i další obecně
závazné předpisy a platné české technické normy (ČSN) nebo jim rovnocenné, dále převzaté
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evropské normy (EN) nebo jim rovnocenné a ostatní příslušné platné předpisy a vyhlášky včetně
resortních platných na území České republiky, a které bude Zadavatel oprávněn provozovat za
účelem provozu městské hromadné dopravy na území města Ostravy a jeho okolí.
V případě, že popis předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, nebo normy nebo technické dokumenty, umožňuje Zadavatel
použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, jakož i Zadavatel připouští použití
rovnocenných norem či technických dokumentů, než takových, na něž je v rámci zadávacích podmínek
Zadavatelem odkazováno.
4.
Požadavky na kvalifikaci
Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace, jsou podstatnou náležitostí
nabídky dodavatelů.
4.1.
Základní způsobilost
4.1.1. Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci (ust. § 187 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku (§ 136 zák. č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle
čl. 4.1., odst. 4.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 4.1.,
odst. 4.1.1. písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.1. odst. 4.1.1. písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.1. odst. 4.1.1. písm. a) splňovat:
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•

•

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku v čl. 4.1. odst. 4.1.1. písm. a)
splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
vedoucí pobočky závodu.

4.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů, ve vztahu k 4.1.1. písm. a) [§ 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu, ve vztahu k 4.1.1. písm. b) [§ 75 odst. 1 písm. b)
ZVZ];
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ],
d) písemného čestného prohlášení, ve vztahu k 4.1.1. písm. c) [§ 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ ];
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, ve vztahu k 4.1.1. písm. d) [§ 75
odst. 1 písm. e) ZZVZ],
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 4.1.1. písm. e) [§ 75 odst. 1 písm. f)
ZZVZ].
4.2.
Profesní způsobilost
4.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky
uvedeném v čl. 1.1. zadávací dokumentace, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ);
4.3.
Technická kvalifikace
4.3.1. K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili:
a) seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední tři (3) roky před
zahájením zadávacího řízení, z něhož bude vyplývat, že dodavatel v posledních třech (3)
letech realizoval dodávky, jako je předmět této veřejné zakázky, tj. dodávky minimálně tři
(3) kusů nových dvoučlánkových kloubových nízkopodlažních autobusů o délce do 19 m
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), schválených k provozu jako vozidla městské
hromadné přepravy, splňujících emisní normu minimálně EURO 5 v nízkopodlažní úpravě.
Zadavatel stanoví, že pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu postačí, pokud
dodávka uvedených počtů autobusů bude dodavatelem prokázána kumulativně v posledních třech
letech, kdy pro účely prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je možno
sčítat dodávky pro různé objednatele.
Vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu č. 10 této zadávací dokumentace.
Z tohoto písemného seznamu předloženého, datovaného a podepsaného dodavatelem nebo
osobou oprávněnou za dodavatele jednat musí vyplývat:
(i)
identifikace objednatele, pro něhož byla dodávka realizována;
(ii)
doba poskytnutí dodávky;
(iii)
specifikace poskytnuté dodávky;
(iv)
cena dodávky.
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b)

popisek výrobku určeného k dodání – Zadavatel požaduje po dodavateli předložení
typového výkresu interiéru a exteriéru nabízeného vozu, ze kterého bude jednoznačně
identifikovatelné a rozlišitelné:
(i)
počet a rozmístění sedadel pro cestující, sedadla dostupná z nízké podlahy,
(ii) rozměry vozidla, nájezdové úhly, poloměr otáčení, výška nástupní hrany dveří nad
vozovkou, šířka dveří,
(iii) umístění plošiny a vyhrazený prostor pro hendikepované,
(iv) velikost a počet větracích oken,
(v) rozmístění komponentů palubního a odbavovacího systému,
(vi) umístění panelů informačního systému včetně LCD displejů,
(vii) umístění kamer v interiéru,
(viii) barevné provedení exteriéru vozidla.

4.4.
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace
4.4.1. Způsob prokazování způsobilosti a kvalifikace, není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno
výslovně jinak, se řídí ZZVZ. V případě, že požadavky Zadavatele umožňují dvojí výklad nebo se
stanou nejednoznačnými; v takovém případě jsou dodavatelé povinni postupovat a zadávací
podmínky vykládat v souladu s citovaným zákonem.
4.4.2. Zadavatel si vyhrazuje, že ve smyslu ust. § 86 odst. 2 ZZVZ neumožňuje nahrazení dokladů k
prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace čestným prohlášením
účastníka zadávacího řízení. Nestanoví-li ZZVZ jinak, předkládá dodavatel prosté kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. V souladu s ust. § 86 odst. 3 ZZVZ si zadavatel před
uzavřením Kupní smlouvy od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud tyto nebyly předloženy již v zadávacím řízení.
4.4.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust.
§ 77 odst. 1 ZZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.4.4. Dodavatelé jsou oprávněni prokazovat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a to v souladu s ust. § 228 ZZVZ. Zadavatel je
povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než tři (3) měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4
ZZVZ.
4.4.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ust. § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
4.4.6. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ (výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
4.4.7. Dodavatel je oprávněn nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského
osvědčení je stanoven prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se
zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
4.4.8. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
5.
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení Nabídek
Nabídky dodavatelů v tomto zadávacím řízení budou hodnoceny podle ust. § 114 a násl. ZZVZ podle
jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel níže stanoví pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují níže uvedená kritéria hodnocení,
jejich váhu a metodu vyhodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií.
Kritéria hodnocení
Váha hodnotícího kritéria
1
Nabídková cena
70 %
2
Hospodárnost provozu
20 %
3
Výhodnost servisních podmínek
5%
4
Vybrané technické parametry
5%
5.1.
Kritérium hodnocení č. 1 – Nabídková cena – váha 70%
Předmětem hodnocení nabídek dle tohoto kritéria hodnocení bude cena za dodání předmětu plnění v Kč
bez DPH, tj. cena uvedená účastníkem zadávacího řízení v čl. VII odst. 2 bod 4 (tabulka) Kupní smlouvy,
která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Bude-li se jednat o dodávku vozidel ze zemí mimo EU s povinností platit dovozní clo, uvede dodavatel
rovněž nabídkovou cenu celkem včetně dovozního cla ke dni podání nabídky, tj. do čl. VII odst. 2 bod 5
(tabulka) Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena určená k hodnocení tak bude u dodávek ze zemí mimo EU odpovídat hodnotě uvedené
pod bodem 5 v tabulce obsažené v ustanovení článku VII odst. 2, Kupní smlouvy.
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů,
každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci
Bodová hodnota = 100 x

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek
_____________________________________
výše hodnocené nabídkové ceny

Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria (tj. hodnoty 0,7).
Stanovení celkového počtu bodů v rámci kritéria hodnocení č. 1
Jedná se o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími;
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. V případě tohoto kritéria bude nejvhodnější nabídkou nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
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5.2.
Kritérium hodnocení č. 2 – Hospodárnost provozu – váha 20 %
V rámci tohoto kritéria hodnocení budou hodnoceny dodavatelem uvedené celkové náklady za údržbu
vozidla za 60 měsíců, uvedené v příloze č. 11 (Náklady na předepsanou údržbu) Kupní smlouvy. Závazný
vzor této přílohy tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Zadavatel stanoví, že v rámci tohoto kritéria hodnocení bude při jeho hodnocení postupováno tak, že
nejvhodnější nabídce, tj. nabídce, která bude obsahovat nejnižší celkové náklady za údržbu vozidla
vztahující se k ujeté vzdálenosti 200 000 km /5 let (při 40 000 km/rok), bude přiděleno 100 bodů. Dalším
nabídkám bude bodová hodnota vypočtena tak, že hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce dle následujícího
vzorce:
Bodová hodnota = 100 x

Hodnota nejvhodnější nabídky
____________________________
Hodnota hodnocené nabídky

Stanovení celkového počtu bodů v rámci kritéria hodnocení č. 2
Jedná se o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími;
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria
(tj. hodnoty 0,2). V rámci tohoto kritéria bude nejvhodnější nabídkou nabídka, která bude obsahovat
nejnižší celkové náklady za údržbu vozidla vztahující se k ujeté vzdálenosti 200 000 km /5 let (při 40 000
km/rok).
5.3.
Kritérium hodnocení č. 3 – Výhodnost servisních podmínek – váha 5%
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude Zadavatel hodnotit dodavatelem nabídnutý (poskytovaný)
rozsah autorizace (konstrukční skupina), které účastník zadávacího řízení nabídne v rámci své nabídky a
uvede je v příloze č. 3 (Rozsah autorizace) Kupní smlouvy. Závazný vzor této přílohy tvoří přílohu č. 5
této zadávací dokumentace.
Zadavatel stanoví, že mezitímní počet bodů se vypočítá součtem bodů obdržených za jednotlivé položky
poskytnutého rozsahu autorizace (konstrukční skupina) účastníka zadávacího řízení stanovené v rámci
tohoto hodnotícího kritéria, které účastník zadávacího řízení uvede do přílohy č. 3 Kupní smlouvy.
Závazný vzor této přílohy tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení je povinen do přílohy č. 13 (Výhodnost servisních podmínek) této zadávací
dokumentace uvést své nabídkové hodnoty do sloupce „Hodnoty dodavatele“ v souladu s vyplněnou
přílohou č. 5 (Rozsah autorizace) této zadávací dokumentace (poskytne-li účastník plnou autorizaci, je
hodnota účastníka taková, jaká je uvedena v řádku ANO, neposkytne – li dodavatel plnou autorizaci, je
hodnota dodavatele taková, jaká je uvedena v řádku NE), a to ke každému uvedenému subkritériu.
Mezitímní počet bodů se vypočítá součtem bodů za jednotlivé udělené autorizace Dodavatele stanovené
v rámci tohoto hodnotícího kritéria, které dodavatel uvede do sloupce „Hodnoty dodavatele“ v příloze č.
13 této zadávací dokumentace.
Stanovení celkového počtu bodů v rámci kritéria hodnocení č. 3
Zadavatel stanoví, že celkový počet bodů získaný v rámci tohoto hodnotícího kritéria č. 3 bude stanoven
násobkem součtu (počtu) bodů získaných v rámci tohoto hodnotícího kritéria postupem uvedeným výše a
váhou dílčího hodnotícího kritéria č. 3 v % (tj. hodnoty 0,05). V rámci tohoto kritéria bude nejvhodnější
nabídkou nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v souvislosti s poskytnutím autorizace.
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5.4.
Kritérium hodnocení č. 4 – Vybrané technické parametry – váha 5 %
V rámci tohoto kritéria hodnocení bude Zadavatel hodnotit vybrané technické parametry, které účastník
zadávacího řízení nabídne v rámci své nabídky. Výčet a popis vybraných technických parametrů a způsob
jejich hodnocení je uveden v příloze č. 12 zadávací dokumentace.
Každý technický parametr bude Zadavatel hodnotit samostatně. Účastník zadávacího řízení je povinen
uvést své nabídkové hodnoty do této přílohy a to ke každému uvedenému technickému parametru, a to
vždy s odkazem na číslo stránky nabídky, kde je obsažen dokument, z něhož vyplyne požadovaný údaj.
Mezitímní počet bodů se vypočítá součtem bodů za jednotlivé „Technické parametry“ stanovené v rámci
tohoto kritéria hodnocení, které účastník zadávacího řízení uvede do sloupce „Hodnoty dodavatele.“
Zadavatel stanoví, že účastník zadávacího řízení je povinen uvést tyto hodnoty v rámci své nabídky, a to
formou vyplnění vzoru, který tvoří přílohu č. 12 této zadávací dokumentace.
Stanovení celkového počtu bodů v rámci kritéria hodnocení č. 4
Zadavatel stanoví, že celkový počet bodů získaný v rámci tohoto hodnotícího kritéria č. 4 bude stanoven
násobkem součtu (počtu) bodů získaných v rámci tohoto hodnotícího kritéria postupem uvedeným výše a
váhou dílčího hodnotícího kritéria č. 4 v % (tj. hodnoty 0,05). V rámci tohoto kritéria bude nejvhodnější
nabídkou nabídka, která získá nejvyšší počet bodů u vybraných technických parametrů, tj. nabídne
nejvýhodnější technické parametry uvedené v rámci přílohy č. 12 této zadávací dokumentace.
Stanovení celkového pořadí nabídek
Zadavatel stanoví, že celkové pořadí nabídek bude stanoveno na základě součtu bodového hodnocení
nabídek získaného v rámci hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, kdy nabídky budou
seřazeny dle celkového počtu bodů od nejvýhodnější (nejvíce bodů) po nejméně výhodnou (nejméně
bodů).
6.
6.1.
6.2.

Ostatní
Účastník zadávacího řízení je oprávněn v souladu s ust. § 98 ZZVZ písemně požádat Zadavatele
o písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany účastníků zadávacího
řízení zaslaná písemně prostřednictvím e-mailové adresy verejnezakazky@dpo.cz. V žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a
informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje..

6.3.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení podle ust. § 170 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit či doplnit zadávací podmínky.

6.4.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, předběžné nabídky nebo řešení.

6.5.

Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou a účasti na ní, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.

7.
7.1.

Podmínky pro uzavření Kupní smlouvy
Vybraný dodavatel bude povinen Zadavateli před uzavřením Kupní smlouvy předložit doklady
prokazující kvalifikaci v požadavcích této zadávací dokumentace a ZZVZ a to originály či úředně
ověřené kopie, pokud tyto nebyly dodavatelem předloženy již v průběhu zadávacího řízení v
nabídce.

7.2.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou bude požadovat ve smyslu ust.
§ 104 odst. 2 ZZVZ, jako podmínku uzavření Kupní smlouvy předložení:
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identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
a)

8.
Jistota
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 41 ZZVZ v tomto zadávacím řízení poskytnutí jistoty ve výši
1,500.000,-Kč (jedenmilionpětsettisíc korun českých) k zajištění splnění povinností dodavatele
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.
Jistotu je dodavatel povinen poskytnout ve lhůtě pro podání nabídek formou:
a) složením peněžní částky na účet Zadavatele vedený u UniCreditBank, Czech Republic a.s., číslo
účtu: 2105677586/2700, variabilní symbol: vlastní identifikační číslo dodavatele, konstantní symbol:
0558, (pro zahraničního dodavatele (plátce): IBAN CZ4627000000002105677586, SWIFT/Bic
BACXCZPP. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že peněžní částka musí být připsána na účet
Zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Součástí nabídky dodavatele musí být dodavatelem přiložená kopie dokladu stvrzujícího připsání
peněžní částky (jistoty) na účet Zadavatele; nebo
b) formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou nebo
pojišťovnou znějící na částku stanovenou Zadavatelem v tomto zadávacím řízení.
V nabídce dodavatele musí být v tomto případě předložen (i) originál záruční listiny nebo (ii)
písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených v ust. § 41 odst.
8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky. Bankovní záruka musí mít formu
neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); pojištění záruky musí být v souladu s ust. § 2868 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
Originál bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být zajištěn ze strany dodavatele proti
poškození nebo ztracení (např. vložením do ochranné folie).
9.

Přílohy
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti,
Příloha č. 2 - Závazný návrh Kupní smlouvy,
Příloha č. 3 - Technická specifikace CNG autobusů – soupis požadavků,
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP,
Příloha č. 5 - Rozsah autorizace,
Příloha č. 6 - Náklady na předepsanou údržbu,
Příloha č. 7 - Definice chování LCD displeje,
Příloha č. 8 - Rozmístění terminálů,
Příloha č. 9 - Schéma zapojení odbavovacího systému (současný stav),
Příloha č. 10 - Seznam významných dodávek,
Příloha č. 11 - Krycí list nabídky,
Příloha č. 12 - Vybrané technické parametry,
Příloha č. 13 - Výhodnost servisních podmínek,
Příloha č. 14 - Vzor reklamačního protokolu,
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Příloha č. 15 - Soupis speciálních servisních přípravků a nářadí.

V Ostravě dne 09. 05. 2017

Ing. Bohuslav
Kočí

Digitálně podepsal Ing. Bohuslav Kočí
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61974757,
o=Dopravní podnik Ostrava a.s. [IČ
61974757], ou=5, cn=Ing. Bohuslav
Kočí, sn=Kočí, givenName=Bohuslav,
serialNumber=P57139
Datum: 2017.05.09 11:26:14 +02'00'

…………………………………………
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Ing. Bohuslav Kočí
vedoucí odboru veřejné zakázky
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