Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum:
UID:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

6. 1. 2021
kuukescd0abb2
KUUK/001256/2021
KUUK/176231/2020/INV/VZ-DS/0031
Věra Hejnová / 337; Jakub Jeřábek / 527
hejnova.v@kr-ustecky.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Vejprtsko)“ uvedené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-045660 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení
v nadlimitním režimu
Vážení dodavatelé,
zadavatel dne 2. 1. 2021 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů v níže uvedeném znění a poskytuje
následující odpovědi:
Dotaz
Vážená paní/pane,
Pro nejasnost v ZD se na Vás obracíme s žádostí o její vysvětlení na základě ZZVZ. V ZD se je uvedeno "Účastník zadávacího řízení splní technickou kvalifikaci, pokud z vyplněného formuláře tvořícího
přílohu E a seznamu významných zakázek bude jednoznačně vyplývat, že účastník zadávacího řízení
v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení plnil jednu nebo více zakázek na základě
smlouvy či smluv o veřejných službách spočívajících v provozování linkové osobní dopravy ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jejichž souhrnný rozsah
plnění v období jednoho roku (12 bezprostředně po sobě následujících kalendářních měsících) dosáhl
v součtu alespoň 400 000 km“. Jedná se o to, zda opravdu dopravce musí daný minimální nájezd
vykonat v oboru linkové dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách nebo postačuje daný nájezd ve veřejné linkové dopravě?
Pokud by totiž byla tato druhá možnost vyloučena, tak by se jednalo o diskvalifikaci firem, kteří jezdí
typově stejné regionální linky, ale nejsou dotovaní. Jiné omezení, kdy by například byly vyloučeny
linky mezinárodní je pochopitelné, jelikož jde typově o práci jinou, avšak vyloučení linek vnitrostátních,
které jsou provozovány jako linky VHD by dle mého názoru bylo chybné a nespravedlivě omezující.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu dodavatele potvrzuje, že pro řádné splnění technické kvalifikace musí
dodavatel prokázat, že v období 3 let před zahájením Veřejné zakázky plnil jednu nebo více
zakázek na základě smlouvy či smluv o veřejných službách spočívajících v provozování linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, jejichž souhrnný rozsah plnění v období jednoho roku (12 bezprostředně po
sobě následujících kalendářních měsících) dosáhl v součtu alespoň 400 000 km. Pro vyloučení pochybností tedy zadavatel potvrzuje, že při posuzování splnění technické kvalifikace
nebude zohledňovat výkony dodavatele při provozování linkové osobní dopravy, které nebyly
provedeny na základě smlouvy o veřejných službách.
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Důvodem je skutečnost, že Veřejná zakázka bude plněna na základě smlouvy o veřejných
službách. Proto má zadavatel zájem na tom, aby byla Veřejná zakázka plněna dodavatelem,
který má zkušenosti s plněním smlouvy o veřejných službách při zabezpečení dopravní obslužnosti, jak je tato definovaná v § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných službách“).
Plnění smlouvy o veřejných službách představuje kvalitativně jiné plnění než pouhé provozování veřejné linkové dopravy mimo režim smlouvy o veřejných službách. Při provozování
veřejné linkové dopravy mimo režim smlouvy o veřejných službách totiž dopravce zejména:
a) nemusí dodržovat standardy kvality a bezpečnosti, které jsou uvedeny v příloze k Zákonu
o veřejných službách a jejichž minimální hodnoty a ukazatele a způsob jejich prokazování
stanoví prováděcí právní předpis, případně nemusí dodržovat další standardy nebo jejich
přísnější hodnoty a ukazatele stanovené ve smlouvě o veřejných službách (v této souvislosti se např. jedná o požadavky na vymezení vozidel, která musí umožňovat přepravu
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, či na vymezení průměrného stáří vozidel); a
b) nemusí plnit povinnosti stanovené ve smlouvě o veřejných službách, a to např. povinnosti
spojené s řízením provozu ze strany dispečinku zadavatele, povinnosti spojené
s kontrolou povinností dopravce ze strany zadavatele, povinnosti spojené s provozováním
integrovaného dopravního systému včetně povinností spojených s čekáním na přípojné
spoje, vyúčtování tržeb, atd.
Zadavatel v této souvislosti doplňuje, že dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. U komerční veřejné linkové dopravy provozované mimo režim zákona o veřejných službách však nelze hovořit o objednateli, když je
poskytována veřejnosti.
S ohledem na shora uvedené zadavatel považuje své požadavky na prokázání technické
kvalifikace za důvodné a nediskriminační, když zkušenosti dopravce při provozování veřejné
linkové dopravy mimo režim smlouvy o veřejných službách nedokládají způsobilost dopravce
plnit smlouvu o veřejných službách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj.
Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.
S pozdravem

Věra Hejnová,
odd. veřejných zakázek
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