číslo jednací

810/21-08/O

v Olomouci dne:
vyřizuje:

Adam Svojanovský

email:

svojanovsky@gr.cd.cz

10. 04. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
S ohledem na předpokládanou hodnotu této zakázky zadávané veřejným Zadavatelem na základě ustanovení §
158, odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) při výkonu relevantní
činnosti, jež nedosahuje finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro nadlimitní veřejné
zakázky, není zakázka zadávána v zadávacím řízení dle zákona, tj. nejedná se o zadávací řízení podle zákona,
rovněž nejde o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku nebo veřejnou nabídku dle části čtvrté, hlavy I., dílu 2
oddílu 6 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené v této
zadávací dokumentaci (dále také jen „ZD“) a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění
zadávací dokumentace a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky. Předpokládá se, že dodavatel
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v
zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník v nabídce neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel pro vyloučení pochybností sděluje, že v rámci této veřejné zakázky nevedl předběžné tržní
konzultace a žádnou část ZD nevypracovala osoba odlišná od zadavatele.
Zadavatel zadávací dokumentaci uveřejňuje na profilu zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací
dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD)
uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace jiným
postupem.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

ROV 23075 - Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 310
v úseku Krnov – Moravský Beroun ve dnech od 4. 5. 2021 do 25. 5.
2021

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma:

České dráhy, a.s.

Sídlo:

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČ:

70994226

Právní forma:

akciová společnost

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Adam Svojanovský

Kontaktní osoba:

Adam Svojanovský

Email:

svojanovsky@gr.cd.cz
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (dále jen „NAD“) ve smyslu § 18c
odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, po dobu dočasného přerušení
drážní dopravy (dále jen „výluka“) dle ROV č. 23075 na trati č. 310 v úseku Krnov – Moravský Beroun ve dnech
od 04. 05. 2021 do 28. 05. 2021.
Jízdní řád a obraty autobusů NAD a trasy linek NAD jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této zadávací
dokumentace. Podrobnější podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném vzoru
smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy“).
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu jízdních řádů NAD na základě objednávky dopravní obslužnosti
objednatele, též na základě objednávky předhlášených skupin cestujících, kulturních a sportovních akcí nebo
na základě opatření souvisejícího s výlukou na trati ze strany Správy železnic, státní organizace (SŽ),
v podrobnostech vizte závazný vzor smlouvy. V době vyhlášení této veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá
výraznou změnu objednávky dopravní obslužnosti příslušného kraje mající vliv na jízdní řády NAD co do
rozsahu.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 04. 05. 2021 do 28. 05. 2021.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh a trvání výluky.
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, kraj Moravskoslezský, komunikace spojující místa
vyloučeného úseku tratě. Trasy linek NAD jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace - Příloha č.2
Trasy linek NAD.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy, zadavatel výslovně upozorňuje
na tyto v závazném vzoru smlouvy uvedené platební podmínky:
5.1.

Příslušné platby se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného za poskytnuté
dopravní výkony ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.

5.2.

Splatnost faktur je 30 dnů od data vystavení.

5.3.

Při prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení maximálně ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

5.4.

Zadavatel neposkytne vybranému dodavateli jakékoliv zálohy.

6. SANKČNÍ PODMÍNKY
Sankční podmínky jsou stanoveny v závazném vzoru smlouvy v jeho Příloze č. 3 – Smluvní pokuty.
7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1.

Dodavatel zpracuje Celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací v českých korunách. Celková nabídková cena bude zároveň Celkovou cenou
za zajištění NAD ve smyslu článku VIII., odst. 2 závazného vzoru smlouvy, při uskutečnění dopravního
výkonu dle Přílohy č. 1 Výzvy - Jízdní řád NAD a obraty autobusů NAD – bude cenou maximální a bude
obsahovat veškeré náklady dodavatele na zajištění NAD (tj. mimo jiné náklady na dopravní výkony, za
návozy, dobu čekání vozidel, náklady na dopravní řešení, dopravní značení, případný pronájem
parkovacích ploch či za umožnění vjezdu na stanoviště autobusů na zastávkách NAD, včetně vytištění a
označení zastávek NAD, zajištění případných stojanů, označení vozidel NAD směrovkami, dispečera a
jeho dojezd na místo konání výluky apod.) Vzor kalkulace celkové ceny je přílohou této zadávací
dokumentace.
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7.2.

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH),

7.3.

Dodavatel dále uvede jednotkové ceny bez DPH s přesností na dvě desetinná místa, podle kterých
se vypočítá případný rozdíl mezi skutečně zajištěnou náhradní dopravou a Jízdním řádem NAD ve
struktuře dle článku VIII., odstavce 4) závazného vzoru smlouvy.

7.4.

Jednotkové ceny a celková nabídková cena jsou pevné a konečné a mohou být měněny pouze v
souvislosti se změnou výše daně z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů), pokud tato změna bude mít vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv
jiných důvodů nesmí být sjednané ceny zvýšeny.

7.5.

Celková cena i jednotkové ceny musí být v místě a čase ceny obvyklé. Celková nabídková cena (CNC)
může být měněna pouze za podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 3 závazného vzoru smlouvy.

8. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Podmínky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném vzoru
smlouvy, zadavatel výslovně upozorňuje na tyto v závazném vzoru smlouvy uvedené podmínky:
8.1.

Dopravce je povinen včas zajistit označení všech zastávek NAD (v každém směru), včetně zajištění
případných stojanů na zastávky NAD a včetně vylepení výlukových vývěsek dle propozic Objednatele,
aby nejpozději před počátkem uskutečňování NAD byly všechny zastávky řádně označeny a fotografie
provedeného označení byly předány Objednateli. Grafický vzor označení zastávek NAD zašle Objednatel
Dopravci v elektronické podobě.

8.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit začátek i ukončení NAD v jiném termínu, než který je uveden,
v závislosti na termínu konání výluky železničního provozu.

8.3.

Pokud se na uvedeném vyloučeném traťovém úseku, podaří obnovit provoz železniční dopravy dříve
oproti původnímu předpokladu doby ukončení NAD a zadavatel nadále nebude požadovat po dodavateli
zajištění NAD, vypoví zadavatel zajištění NAD ve lhůtě 2 pracovních dnů a tato skutečnost nezakládá
žádné finanční ani jiné nároky dodavatele vůči zadavateli.

8.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději 24 hodin před začátkem uskutečňování NAD vybraným
dodavatelem svůj požadavek na uskutečnění NAD zcela nebo zčásti odřeknout s tím, že dodavatel není
oprávněn požadovat od zadavatele žádnou úhradu spojenou s tímto odřeknutím.

8.5.

Po celou dobu konání NAD zajistí dodavatel nepřetržitou činnost dispečera s jednotným telefonním
číslem, který v případě potřeby sdělí kontakt na jednotlivé řidiče. V případě požadavku objednatele,
s dojezdem dispečera na místo konání výluky nejpozději do 60 minut. V nabídce uvede telefonní kontakt
na dispečera a doloží čestné prohlášení o splnění podmínky dle tohoto bodu.

8.6.

Pro plnění předmětu zakázky zajistit Vozidla, jejichž výška umožní projetí pod železničním mostem
označeným dopravní značkou "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" 3,6 m na
místní komunikaci č. 44442 v blízkosti nádraží Moravský Beroun. V nabídce dodavatel doloží čestné
prohlášení o splnění podmínky dle tohoto bodu.

8.7.

NEOBSAZENO

8.8.

NEOBSAZENO

8.9.

Dodavatel zajistí vybavení řidičů, resp. Vozidel navigačním systémem s GPS (případně jiným, obdobným
systémem, např. GLONASS, GALILEO atd.), a to včetně vozidel poddodavatelů, s možností sledování
polohy vozidla v reálném čase. V případě poruchy a vypravení náhradního Vozidla zajistí dopravce
přemístění jednotky GPS do náhradního Vozidla nejpozději do čtyř hodin od poruchy. Všechna nasazená
Vozidla musí být v jednom systému, systém nesmí zobrazovat jiná, než k předmětu zakázky právě
používaná Vozidla a všechna Vozidla musí být v systému vždy jasně identifikovaná v souladu s jízdním
řádem NAD (BUS1, BUS2, DOD1 atd.), přístupové kódy musí být platné po celou dobu zajišťování NAD.
V nabídce dodavatel doloží čestné prohlášení o splnění podmínky dle tohoto bodu.
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9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI


Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.



Dodavatel předkládá originál nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.



Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat od Dodavatele předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů, kterými Dodavatel prokazoval splnění kvalifikace.



Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem odeslání výzvy k podání
nabídky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění:
9.1.

Základní způsobilosti, přičemž způsobilým je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zák. č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého
sídla
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. V případě, že dodavatel splňuje
předpoklady uvedené v čestném prohlášení, toto čestné prohlášení podepíše osoba oprávněná jednat za
dodavatele a čestné prohlášení přiloží k nabídce. V případě, že bude čestné prohlášení podepsáno osobou
odlišnou od statutárního orgánu nebo prokuristy, bude přílohou čestného prohlášení též plná moc opravňující
tuto osobu k podpisu čestného prohlášení.
9.2. Profesní způsobilosti
který v nabídce předloží:

ve

vztahu

k České

republice,

přičemž

způsobilým

je

Dodavatel,

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky - zejména předložení platné
koncese pro silniční motorovou dopravu osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než devíti
osob včetně řidiče.
9.3. Technická kvalifikace
Dodavatel předloží přehled o počtu a druhu nabízených vozidel uvažovaných k zajištění předmětu plnění
veřejné zakázky včetně kopií Osvědčení o registraci vozidla, Části II.(„velký technický průkaz“) těchto
vozidel. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že má k dispozici pro plnění této veřejné zakázky
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minimálně 3 autobusy, každý o kapacitě minimálně 41 míst k sezení pro cestující, zařízených pro
dopravu stojících cestujících, umožňující přepravu alespoň jednoho dětského kočárku s dítětem v prostoru
pro cestující, minimálně 2 autobusy nízkopodlažní, každý o kapacitě minimálně 41 míst k sezení pro
cestující, zařízených pro dopravu stojících cestujících, minimálně 1 minibus o kapacitě nejméně 16
sedících osob a minimálně 2 dodávky / nákladní vozidla / přívěsy / nosiče jízdních kol, každý o kapacitě
minimálně 7 jízdních kol. První registrace vozidla uvedená ve velkém technickém průkazu) každého z vozidel
nesmí být učiněna před 1. 1. 2006.
Seznam nabízených vozidel s uvedením data první registrace, počtu míst pro cestující k sezení a ke stání,
počtu míst pro dětské kočárky nebo invalidní vozíky, včetně uvedení registračních značek těchto vozidel, doloží
dodavatel čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že možnost
přepravy dětského kočárku nebo invalidního vozíku v prostoru pro cestující není v Osvědčení o registraci
vozidla, Části II. uvedena, bude součástí čestného prohlášení u těchto vozidel k prokázání splnění technické
kvalifikace fotodokumentace exteriéru a interiéru (foto celé čelní strany vozidla s čitelnou registrační značkou
nebo SPZ a průkazné foto místa pro dětský kočárek, případně zařízení umožňujícího nakládku cestujícího na
invalidním vozíku, focené z prostoru vně vozidla).
Zadavatel nepřipouští prokázání splnění technické kvalifikace odlišnou konfigurací vozidel, než je uvedená v
Osvědčení o registraci vozidla, Části II., (např. snížení počtu sedadel k vytvoření místa pro dětský kočárek).
Možné kombinace počtu míst k sezení a prostoru pro dětský kočárek musí být v Osvědčení o registraci vozidla,
Části II. uvedeny.
Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci prostřednictvím vozidla či vozidel ve vlastnictví či obdobné
oprávněné dispozici jiné osoby, je povinen pro každé takové vozidlo předložit písemný závazek takové osoby
k poskytnutí vozidla k plnění této veřejné zakázky po celou dobu jejího trvání. Písemný závazek musí výslovně
obsahovat označení vozidla dle technického průkazu a jeho RZ a název této veřejné zakázky. Požadavek
písemného závazku dle tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla ve vlastnictví leasingové společnosti
pronajatá dlouhodobě dodavateli (leasing).
Zadavatel upozorňuje, že nepřipouští a ze zadávacího řízení vyloučí takovou nabídku, v níž bude dodavatel
prokazovat technickou kvalifikaci prostřednictvím vozidel ve vlastnictví či obdobné oprávněné dispozici jiné
osoby, jež sama podá nabídku v zadávacím řízení.
9.4. Způsob předložení dokladů
Všechny doklady uvedené v požadavcích na kvalifikaci budou vloženy jako přílohy nabídky. Výpis z obchodního
rejstříku a čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti (či výpis z jiné obdobné evidence) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem odeslání výzvy
k podání nabídky. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. V případě,
že bude čestné prohlášení podepsáno osobou odlišnou od statutárního orgánu, bude přílohou čestného
prohlášení též plná moc opravňující tuto osobu k podpisu čestného prohlášení. Originál čestného prohlášení a
případné plné moci, a dále originály či ověřené kopie dokladů k prokázání profesní způsobilosti předloží vybraný
dodavatel nejpozději před podpisem smlouvy. Pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení si
Zadavatel vyhrazuje právo požadovat po Dodavateli kdykoliv po podání nabídky ve lhůtě 2 dnů od doručení
žádosti předložení originálu nebo ověřené kopie kteréhokoliv dokladu osvědčujícího splnění kvalifikace jinak v
zadávacím řízení osvědčované pouze čestným prohlášením Dodavatele či prostou kopií tohoto dokladu.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, složená ze zástupců zadavatele, pověřená hodnocením
nabídek, na základě přijatých nabídek v systému Tender arena. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu
nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena pouze
podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude nejnižší celková nabídková cena za celý předmět
plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH uvedená v rozsahu a ve struktuře dle bodu 7. této zadávací
dokumentace.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s
bez DPH.

nejnižší Celkovou nabídkovou cenou v Kč
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V případě doručení více nabídek se shodnou nejnižší nabídkovou cenou, které budou splňovat podmínky
zadavatele, bude rozhodujícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky mezi nabídkami se shodnou nejnižší
nabídkovou cenou průměrné staří všech nabízených vozidel uvedených v nabídce, přičemž jako výhodnější
bude vyhodnocena ta nabídka, v níž budou uvedena vozidla s nižším průměrným stářím vozidel. Stáří všech
nabízených vozidel uvedených v nabídce se počítá od data první registrace vozidla do data konce lhůty pro
podání nabídek ve dnech, přičemž výpočet průměrného stáří vozidel ve smyslu tohoto ustanovení bude
proveden tak, že se sečte stáří všech nabízených vozidel uvedených v nabídce, a tento součet bude následně
vydělen počtem všech těchto vozidel. Výsledné průměrné stáří vozidel bude zaokrouhleno na dvě desetinná
místa.
11. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

V ELEKTRONICKÉ

PODOBĚ

PROSTŘEDNICTVÍM

11.1. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
11.2. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou případů,
kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky (tento vyšší limit
je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního zadávacího řízení shodný).
11.3. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v.
3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde
je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na
uživatelskou podporu.
a) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem a
nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky
na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na
použití elektronického nástroje – odkaz „nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).
b) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat
rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
c) Zadavatel upozorňuje, že je-li v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání
určitých dokumentů, zadavatel nevyžaduje, aby tyto dokumenty byly opatřeny elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Je-li v této zadávací
dokumentaci uveden požadavek na podepsání určitých dokumentů, postačí, je-li tento dokument
opatřen podpisem a následně dodavatelem vložena kopie/prostý scan tohoto dokumentu do
elektronického nástroje.
d) Povinnost vybraného dodavatele předložit originály nebo ověřené kopie však ustanovením čl. 11.3
písm. c) této zadávací dokumentace není dotčena, ani oprávnění zadavatele požadovat předložení
originálů či ověřených kopií ve smyslu bodu 9. ZD.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
f)

Zadavatel upozorňuje, že nabídky nelze podat v listinné podobě.
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Uživatelská podpora systému Tender arena: tel: +420 226 258 888 (od 8:00 do 17:00 v pracovní dny), email:
support@tendersystems.cz, on-line Helpdesk http://helpdesk.tendersystems.cz/.
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
12.1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a bude podána včetně všech požadovaných dokumentů
ve formátu PDF elektronicky v systému Tender arena. Elektronická adresa pro podání nabídky:
https://www.tenderarena.cz/profily/CD. Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveden na profilu
zadavatele (v oddílu Informace o veřejném certifikátu) a bude automaticky použit při podávání nabídky ze
strany účastníka zadávacího řízení. Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě
jsou uvedeny v čl. 11 této ZD. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy.
12.2. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Součástí nabídky budou Čestná prohlášení dodavatele o
nezávislém zpracování nabídky (Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o nezávislém
zpracování nabídky) a o neexistenci střetu zájmů (Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o
neexistenci střetu zájmů). Obě čestná prohlášení budou podepsané osobou oprávněnou jednat za
dodavatele
12.3. Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele
v souladu se závazným vzorem smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4. Tento
vzor smlouvy je pro dodavatele závazný a jakékoliv změny nebo doplnění obsahu smlouvy (s výjimkou
údajů výslovně určených zadavatelem k doplnění a nabídkové ceny) bude zadavatelem považováno za
nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany dodavatele podepsaného
návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy nezakládá povinnost
zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
12.4. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má dodavatel
v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Dodavatel uvede v nabídce identifikační údaje těchto
poddodavatelů a rozsah jejich předpokládaného plnění předmětu zakázky. Tento seznam poddodavatelů
bude uveden v příslušném bodě smlouvy. Dodavatel k tomuto seznamu doloží doklady opravňující
poddodavatele k podnikání v silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly určenými pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče – platnou koncesi, a výpis z obchodního rejstříku. V případě, že
dodavatel nebude mít v úmyslu pro plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede tuto
skutečnost výslovně v nabídce.
12.5. Přehled dokumentů v nabídce
a) Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (bod 9.1 zadávací dokumentace) dle vzoru čestného
prohlášení, který je přílohou této zadávací dokumentace (Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení ke
splnění základní způsobilosti), ve formátu PDF s podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele,
případně včetně plné moci,
b) Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti (čl. 9.2. zadávací dokumentace),
c) čestné prohlášení ke splnění technické kvalifikace včetně kopií velkých technických průkazů nabízených
Vozidel (bod. 9.3 zadávací dokumentace) ve formátu PDF s podpisem osoby oprávněné jednat za
dodavatele, případně včetně plné moci a písemný závazek o poskytnutí vozidel k plnění veřejné zakázky
dle bodu 9.3 zadávací dokumentace, je-li technická kvalifikace prokazována vozidly jiné osoby
d) Čestné prohlášení o splnění bodu 8.5., 8.6. a 8.9. zadávací dokumentace,
e) Čestné prohlášení o splnění bodu 12.2. zadávací dokumentace ve formátu PDF s podpisem osoby
oprávněné jednat za dodavatele, případně včetně plné moci,
f)

Vyplněný návrh smlouvy na zajištění náhradní autobusové dopravy včetně seznamu poddodavatelů,
který musí odpovídat závaznému vzoru smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Dodavatel do smlouvy doplní údaje výslovně zadavatelem k doplnění určené, tj. své identifikační údaje a
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údaje, které jsou předmětem hodnocení, tj. celkovou cenu při plnění předmětu veřejné zakázky
v předpokládaném rozsahu, dále jednotkové ceny a připojí požadované přílohy.
g) V případě předpokladu využití poddodavatelů dále předloží v souladu s čl. 9.4 doklady uvedené v čl. 9.1.
a 9.2. zadávací dokumentace i za každého poddodavatele,
h) Kalkulaci celkové nabídkové ceny vycházející z jednotkových cen dle bodu 7. zadávací dokumentace,
i)

Přehled vyhledaných rizik práce Dodavatele,

j)

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

Zadavatel požaduje, aby všechny jednotlivé dokumenty, jež jsou obsahem nabídky, byly Dodavatelem
předloženy v samostatných souborech formátu PDF, archivace těchto samostatných PDF souborů do jednoho
komprimovaného archivu (.zip, .rar apod.) je přípustná, přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být
opatřen heslem.
Nabídka musí být dodavatelem podána ve lhůtě stanovené zadavatelem do 21. 04. 2021 do 08:00 hod.
Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami, je 90 dní od uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
13.1. Dodavatel je oprávněn podávat žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to pouze elektronickou
formou. Pokud dodavatel o vysvětlení písemně požádá nejpozději 48 hodin před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez
identifikace tazatele. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i na základě pozdě podané žádosti,
není však vázán takto učinit.
13.2. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez obdržené žádosti. Vysvětlení, včetně případně
souvisejících dokumentů, uveřejní zadavatel na svém profilu nejméně 48 hodin před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
13.3. Zadavatel je oprávněn dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Každé doplnění či změna zadávací dokumentace bude uveřejněna
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
14. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
14.1. Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat:
- Pro komunikaci zahrnující příjem nabídek výlučně elektronický nástroj dle bodu 11. ZD.
- Pro komunikaci nezahrnující příjem nabídek elektronický nástroj dle bodu 11. ZD nebo datovou
schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů; zadavatel přitom nevyžaduje, aby tato komunikace byla opatřena elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
14.2. Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení (komunikace zahrnující příjem nabídek a komunikace
nezahrnující příjem nabídek) budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka
zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.
V případě komunikace prostřednictvím elektronického nástroje je zpráva doručena jejímu adresátovi bez
ohledu na skutečnost, zda byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický nástroj adresátovi odeslal
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv.
14.3. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Technické požadavky na elektronickou komunikaci
prostřednictvím elektronického nástroje (objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) jsou
totožné s požadavky na podání nabídek v elektronické podobě dle čl. 12 této zadávací dokumentace.
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15. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
15.1. Tato sektorová veřejná zakázka je zadávána při výkonu relevantní činnosti, nedosahuje finančního limitu
stanoveného prováděcím právním předpisem pro nadlimitní veřejné zakázky, proto na základě
ustanovení § 158 odstavec 1 zákona, není zakázka zadávána v zadávacím řízení, tj. nejedná se
o zadávací řízení podle zákona a ani o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku nebo veřejnou nabídku
dle části čtvrté, hlavy I., dílu 2 oddílu 6 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
15.2. Zadavatel si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit zadávací řízení, změnit podmínky uvedené ve výzvě
k podání nabídky a zadávací dokumentaci, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem, odmítnout všechny podané nabídky a odmítnout nabídky, které nebudou bezvýhradně
odpovídat zadávacím podmínkám. Nesplnění podmínek stanovených v ZD může mít za následek
neakceptování nabídky ze strany zadavatele.
15.3. Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
15.4. Zadavatel oznámí každému dodavateli, který podal nabídku, zda byla jeho nabídka vybrána jako
nejvýhodnější či nikoliv. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
15.5. Pro uzavření smlouvy je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být
podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, bez těchto náležitostí není smlouva platně
a účinně uzavřena.
15.6. Před podpisem smlouvy doloží vybraný dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu
z obchodního rejstříku
(či výpis z jiné obdobné evidence) přičemž musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem odeslání výzvy k podání nabídky,
originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o koncesi k provozování silniční motorové dopravy osobní
provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče dle čl. 9.2. této zadávací
dokumentace a originál čestného prohlášení ke splnění kvalifikace dle čl. 9.1., resp. 9.3 této zadávací
dokumentace včetně případné plné moci.
15.7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
16. OTEVÍRÁNÍ NABÍDKY
Termín otevírání nabídky 21. 04. 2021 v 08:00 hod.
Otevírání nabídky je neveřejné.
17. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Jízdní řád NAD a obraty autobusů NAD
Příloha č. 2 – Trasa linek NAD
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení ke splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 5 – Vzor kalkulace celkové nabídkové ceny
Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o nezávislém zpracování nabídky
Příloha č. 7 – NEOBSAZENO
Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů
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