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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Vejprtsko)“ zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu
Vážení dodavatelé,
zadavatel dne 19. 1. 2021 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů v níže uvedeném znění. Zadavatel odpovědi na dotazy zpracovává a poskytne je v co nejkratším možném termínu.
Dotaz č. 1
Zadavatel v čl. 4.5. zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „ZD“) stanovil, že „Nabídka a
veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce vyměňované mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem budou psány v českém jazyce“. V tomtéž článku ZD poté zadavatel uvádí,
že „Všechny dokumenty předkládané v nabídce vyhotovené v cizím jazyce musí být předloženy v
původním jazykovém znění s překladem do českého jazyka“, přičemž povinnost připojit překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
V čl. 21 ZD je poté dále uvedeno, že „Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo slovenském jazyce“, a v čl. 22 ZD že „Komunikace mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem bude
probíhat v českém nebo slovenském jazyce, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu
vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené Smlouvy“.
S ohledem na shora uvedený rozpor v zadávacích podmínkách žádá dodavatel o vysvětlení,
zda je možné v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zpracovat nabídku ve slovenském jazyce (a pokud ne, tak z jakého důvodu, když doklady ve slovenském jazyce nemusí být
překládány), a zda zadavatel umožňuje psát veškerou korespondenci vyměňovanou mezi
účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem ve slovenském jazyce, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě smlouvy
uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky.
Dotaz č. 2
Zadavatel v čl. 4.7. ZD uvádí, že „Účastníci zadávacího řízení jsou zcela odpovědni za dostatečně
pečlivé prostudování dokumentace, včetně vzoru smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko uvedené v příloze A této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „Smlouva“), jakýchkoliv změn
nebo doplnění zadávací dokumentace vydaných před uplynutím lhůty pro podání nabídek a za získání
spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo poskytnutí služeb. Bude-li účastník
zadávacího řízení v tomto zadávacím řízení úspěšný, nebude oprávněn vznášet jakýkoliv nárok na
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změnu nabídkové ceny na základě chyb nebo opomenutí výše popsaných povinností účastníka zadávacího řízení.“
Z pohledu dodavatele je výše uvedené ustanovení zadávacích podmínek v přímém rozporu s § 36
odst. 3 ZZVZ, když zadavatel nedovoleně přenáší riziko ve smyslu odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele, přičemž k obdobnému závěru dospěl rovněž Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ve svém rozhodnutí ze dne 01.04.2019, č.j.
ÚOHSS0030/2019/VZ-09318/2019/513/JHA.
Na základě výše uvedených skutečností dodavatel žádá zadavatele o sdělení, zda zadavatel
upraví výše uvedenou formulaci v rámci ZD tak, aby ze strany zadavatele nedocházelo k nezákonnému přenášení odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.
Dotaz č. 3
Zadavatel v čl. 9 ZD v rámci termínu plnění uvádí, že „Termín zahájení poskytování veřejných služeb
bude stanoven jako první den dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém bude Smlouva uzavřena“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem bude zadavatel přistupovat k indexaci ceny plnění v případě, že se zadávací řízení veřejné zakázky z jakéhokoliv důvodu prodlouží
(např. do roku 2022).
Dotaz č. 4
Zadavatel v čl. 9 ZD upravuje jednu z podmínek přípustnosti změn časového a místního vymezení
linek tak, že „veřejné služby bude možno provozovat stanoveným počtem autobusů ve smyslu čl. 6
odst. 3 písm. a) Smlouvy“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda může dojít k situaci, že bude v důsledku změn
vymezení linek použito menší množství autobusů, než bylo dopravcem původně kalkulováno
pro plnění veřejné zakázky, nebo zda se zadavatel prostřednictvím změn vymezení linek nemůže odchýlit od dopravcem původně kalkulovaného počtu vozidel (a zavazuje se tedy, že bude
dopravní obslužnost dané oblasti zajištěna vždy stejným počtem vozidel).
Dotaz č. 5
Zadavatel v čl. 9 ZD upravuje jednu z podmínek přípustnosti změn časového a místního vymezení
linek tak, že „počáteční a koncová zastávka denního oběhu autobusu v každém jednotlivém kalendářním dni plnění Smlouvy bude ležet v oblasti vymezené katastrálním územím následujících obcí: Boží
Dar, Černovice, Domašín, Chomutov, Jáchymov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná pod Klínovcem, Málkov, Měděnec, Místo, Okounov, Perštejn, Vejprty,
Výsluní“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, kdo bude v daném případě zpracovávat předmětné
oběhy vozidel – objednatel nebo dopravce? Pokud objednatel, bude dopravce oprávněn do
těchto oběhů zasahovat?
Dotaz č. 6
Zadavatel v čl. 9 ZD upravuje jednu z podmínek přípustnosti změn časového a místního vymezení
linek tak, že „podíl, v jehož čitateli bude rozsah režijních jízd a v jehož jmenovateli bude Objednaný
dopravní výkon, bude nižší než 5 %“.
Ve vztahu ke shora uvedenému žádá dodavatel o vysvětlení, zda bude zadavatel hradit dopravci jakékoliv režijní jízdy.
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Dotaz č. 7
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na kvalifikaci účastníků zadávacího řízení uvádí, že „Čestná
prohlášení účastníka zadávacího řízení musí být podepsána účastníkem zadávacího řízení či statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou“.
Zadavatel dále v čl. 11 v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení rovněž uvádí, že „Všechny
předkládané dokumenty budou řádně podepsány účastníkem zadávacího řízení či statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda musí být předmětná čestná prohlášení a všechny
ostatní předkládané dokumenty podepsány všemi členy statutárního orgánu dodavatele, nebo
postačuje podepsání těchto dokumentů jediným členem statutárního orgánu dodavatele (bez
ohledu na to, zda je oprávněn sám za dodavatele jednat či nikoliv).
Dotaz č. 8
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ uvádí tabulku, ve
které jsou dle zadavatele uvedeny dokumenty, které jsou účastníci zadávacího řízení povinni předložit
k prokázání základní způsobilosti.
Ve vztahu ke způsobu prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel uvádí
následující dokumenty, které jsou účastníci zadávacího řízení povinni předložit k prokázání základní
způsobilosti: „Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že účastník zadávacího řízení nemá v
České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a ve vztahu ke spotřební dani
čestné prohlášení na formuláři, který tvoří přílohu C zadávací dokumentace; oba tyto doklady ne starší
než 3 měsíce od zahájení zadávacího řízení.“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, kdy účastník zadávacího řízení nepoužije ve vztahu ke spotřební dani zadavatelem uvedený formulář. Bude se v
takovém případě jednat o důvod pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky?
Zadavatel dále ve vztahu ke způsobu prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
uvádí, že „V případě, že má účastník zadávacího řízení sídlo mimo území České republiky, předloží
obdobný doklad vydaný dle právního řádu, v němž má sídlo, a pokud se takový doklad nevydává,
předloží čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nemá v zemi svého sídla v evidenci
daní zachycen splatný daňový nedoplatek.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je účastník zadávacího řízení ve shora uvedeném
případě povinen předložit tento obdobný doklad i ve vztahu k České republice, či pouze k zemi
svého sídla. Ze ZD tato informace jednoznačně nevyplývá.
Ve vztahu ke způsobu prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ zadavatel uvádí
následující dokument, který jsou účastníci zadávacího řízení povinni předložit k prokázání základní
způsobilosti: „Čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nemá v České republice nebo v
zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, na
formuláři, který tvoří přílohu C zadávací dokumentace, ne starší než 3 měsíce od zahájení zadávacího
řízení.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, kdy účastník zadávacího řízení nepoužije ve vztahu k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ
zadavatelem uvedený formulář. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky?
Zadavatel dále ve vztahu ke způsobu prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ
uvádí, že „V případě, že má účastník zadávacího řízení sídlo mimo území České republiky, předloží
obdobný doklad vydaný dle právního řádu, v němž má sídlo, a pokud se takový doklad nevydává,
předloží čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nemá v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“
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Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je účastník zadávacího řízení ve shora uvedeném
případě povinen předložit tento obdobný doklad i ve vztahu k České republice, či pouze k zemi
svého sídla.
Ve vztahu ke způsobu prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ zadavatel uvádí
následující dokumenty, které jsou účastníci zadávacího řízení povinni předložit k prokázání základní
způsobilosti: „Výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení na formuláři, který tvoří
přílohu C zadávací dokumentace v případě, že účastník zadávacího řízení není v obchodním rejstříku
zapsán, ne starší než 3 měsíce od zahájení zadávacího řízení.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, kdy účastník zadávacího řízení nepoužije ve vztahu k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ
zadavatelem uvedený formulář. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky?
Dotaz č. 9
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na základní způsobilost uvádí, že „Zadavatel nemusí uplatnit
důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud a) by vyloučení účastníka zadávacího řízení znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto
zadávacím řízení a b) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak se dané ustanovení ZD vztahuje k zadávacímu řízení veřejné zakázky, resp. jaký naléhavý veřejný zájem může v rámci veřejné zakázky nastat či
jaké jiné konkrétní okolnosti musí být splněny pro to, aby zadavatel vůbec uvažoval o nevyloučení účastníka ze zadávacího řízení, který neprokázal základní způsobilost.
Dotaz č. 10
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na základní způsobilost uvádí, že „Požadovaná čestná prohlášení pro prokázání základní způsobilosti předloží účastníci zadávacího řízení prostřednictvím
vyplněného formuláře tvořícího přílohu C zadávací dokumentace. K tomuto formuláři účastníci zadávacího řízení současně doloží veškeré přílohy požadované zadavatelem k prokázání základní a
profesní způsobilosti“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je dodavatel oprávněn použít vlastní formuláře k
prokázání základní způsobilosti. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky?
Dotaz č. 11
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na profesní způsobilost uvádí ve vztahu k § 77 odst. 2 písm.
c) ZZVZ následující: „Účastník zadávacího řízení doloží splnění odborné způsobilosti k provozování
silniční dopravy velkými vozidly podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, prostřednictvím osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy vydané účastníkovi
řízení nebo jeho odpovědnému zástupci příslušným dopravním úřadem nebo orgánem jiného členského státu“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu zadavatel požaduje prokázání tohoto
kritéria kvalifikace, když odborně způsobilá osoba je předpokladem pro získání oprávnění k
podnikání. Nedochází tak v daném případě pouze k umělému zvýšení administrativní náročnosti zpracování nabídky, které může v případě pochybení vést až k vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení?
Dotaz č. 12
Zadavatel v čl. 10 ZD v rámci požadavků na technickou kvalifikaci uvádí ve vztahu k § 79 odst. 2
písm. b) ZZVZ, že „Technickou kvalifikaci prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele prostřednictvím řádně vyplněného
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formuláře obsahujícího seznam významných služeb poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, který tvoří přílohu E zadávací dokumentace.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je dodavatel oprávněn použít vlastní formulář k
prokázání daného kritéria technické kvalifikace. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky?
Zadavatel zde dále uvádí, že „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“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je možné k prokázání daného kritéria technické
kvalifikace použít i významné služby, které byly získány v zahraničí.
Dotaz č. 13
Zadavatel v čl. 10 ZD uvádí, že „V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník zadávacího řízení prokázat splnění kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné
zakázky“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda v případě, kdy dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením originálu jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky, již nebude
nutné předkládat originály nebo ověřené kopie dokladů dle § 122 ZZVZ. Tento význam totiž z
citovaného ustanovení dodavateli vyplývá (z pohledu dodavatel je totiž zjevný rozdíl mezi prokázáním kvalifikace a nahrazením dokladů o kvalifikaci jednotným evropským osvědčením či
čestným prohlášením).
Dotaz č. 14
Zadavatel v čl. 10 ZD ve vztahu k prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob uvádí, že „Pro
prokázání splnění kvalifikační způsobilosti prostřednictvím jiné osoby budou použity formuláře uvedené v příloze zadávací dokumentace upravené tak, aby z nich vyplývalo, že splnění dané části
kvalifikační způsobilosti prokazuje účastník zadávacího řízení prostřednictvím jiné osoby“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je dodavatel oprávněn použít k prokázání splnění
kvalifikační způsobilosti prostřednictvím jiné osoby vlastní formuláře.
Dotaz č. 15
Zadavatel v čl. 10 ZD ve vztahu ke společnému prokazování kvalifikace uvádí, že „Podá-li za účelem
společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více účastníků zadávacího řízení společně,
prokazují tito účastníci zadávacího řízení ve smyslu § 82 zákona kvalifikaci podle § 73 a následujících
zákona tak, že (i) každý z účastníků zadávacího řízení je povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 75 odst. 1 zákona a dokladu prokazujícího splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst.
1, a to předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence; (ii) splnění dalších částí kvalifikace musí prokázat všichni účastníci zadávacího řízení společně“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda je ve vztahu ke shora uvedenému možné předložit
rovněž originál výpisu z obchodního rejstříku (tedy zda předložení originálu bude z pohledu
zadavatel dostatečné k prokázání daného kritéria).
Dotaz č. 16
Zadavatel v čl. 10 ZD ve vztahu ke společnému prokazování kvalifikace uvádí, že nabídka více účastníků zadávacího řízení musí splňovat mj. následující podmínku: „Nabídka bude podepsána
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způsobem, který právně zavazuje všechny účastníky zadávacího řízení podávající společnou nabídku.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu zadavatel požaduje podepsání nabídky, když platí ustanovení § 211 odst. 5 ZZVZ, podle něhož není ze zákona vyžadován podpis
nabídky.
Dotaz č. 17
Zadavatel v čl. 11 ZD v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení uvádí, že zadavatel požaduje mj. předložit „čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že není dán žádný z důvodů
uvedených v § 48 odst. 5 zákona, pro které by zadavatel mohl vyloučit účastníka zadávacího řízení
pro nezpůsobilost“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak má vykládat ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.
Posouzení toho, co je třeba podřadit pod pojem „závažná nebo dlouhodobá pochybení“ není
zcela jasný. Nesměla být v uvedeném období například uložena dodavateli ani jakákoliv smluvní pokuta?
Pokud bude zadavatel vykládat dané ustanovení jinak než dodavatelé, může tato skutečnost
vést až k vyloučení účastníků ze zadávacího řízení v důsledku uvedení údajů neodpovídajících
skutečnosti.
Dotaz č. 18
Zadavatel v čl. 11 ZD v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení uvádí, že zadavatel požaduje mj. předložit „čestné prohlášení o částech veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů s uvedením poddodavatelů, jsou-li účastníkovi zadávacího
řízení známí“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak má být postupováno v případě, kdy dodavatel nehodlá plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů.
Dotaz č. 19
Zadavatel v čl. 11 ZD v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení uvádí, že „V případě, že
bude společná nabídka podaná více účastníky zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější, bude
účastníky zadávacího řízení (případně jedním z nich) předložena jedna bankovní záruka za řádné
plnění povinností ze Smlouvy dle čl. 3 odst. 7 Smlouvy v plné výši (nebude tedy možné poskytnout
např. složené bankovní záruky, tzn. nebude přípustné, aby někteří nebo všichni účastníci zadávacího
řízení podávající společnou nabídku předložili více bankovních záruk v určité výši, jejichž celkový součet by se rovnal celkové výši záruky požadované zadavatelem).“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu nelze s ohledem na shora uvedené
předložit více bankovních záruk, když i více předložených bankovních záruk za řádné plnění
povinností v určité výši, jejichž celkový součet by se rovnal celkové výši záruky požadované
zadavatelem, jednoznačně naplňuje účel institutu bankovní záruky. Dodavatel považuje shora
uvedené ustanovení zadávacích podmínek za diskriminační, přičemž zadavatel tímto postupem
vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Dotaz č. 20
Zadavatel v čl. 11 ZD v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení uvádí, že „Zadavatel současně v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný dodavatel (případně vybraní
dodavatelé, kteří podali nabídku společně) realizoval minimálně následující části předmětu veřejné
zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: veškeré dopravní výkony dle
schválených jízdních řádů tvořících přílohu č. 1 Smlouvy, jejíž návrh je obsažen v příloze A zadávací
dokumentace“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, co se rozumí pojmem „vlastní kapacity“. Jedná se o
vlastní kapacity v podobě vlastních vozidel, vlastní kapacity v podobě vlastních řidičů či má
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výše uvedené spojení jiný význam? Jednoznačné vymezení tohoto pojmu je zásadní pro rozhodnutí dodavatelů o jejich účasti v zadávacím řízení.
Dotaz č. 21
Zadavatel v čl. 11 ZD v rámci dalších podmínek účasti v zadávacím řízení uvádí, že „V souladu s § 23
odst. 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných službách“) zadavatel stanoví, že finanční model
nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze Smlouvy, nebude vybraný dodavatel zadavateli povinen předkládat“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jaký má shora uvedené ustanovení ZD vztah k předmětné veřejné zakázce, když se v daném případě nejedná o nabídkové řízení dle zákona č.
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
Dotaz č. 22
Zadavatel v čl. 12 ZD uvádí, že „Účastníci zadávacího řízení mohou písemně požadovat vysvětlení
zadávací dokumentace. Písemné žádosti budou zadavateli zaslány prostřednictvím profilu zadavatele“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude zadavatel postupovat v případě, kdy budou
žádosti o vysvětlení ZD zaslány jiným způsobem než prostřednictvím profilu zadavatele (např.
do datové schránky zadavatele).
Dotaz č. 23
Zadavatel v čl. 12 ZD uvádí, že „Telefonické či emailové dotazy nebudou zodpovídány“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu přistoupil k takovému omezení možnosti komunikace dodavatelů v zadávacím řízení. Dodavatel považuje shora uvedené
ustanovení zadávacích podmínek za diskriminační, přičemž zadavatel tímto postupem vytváří
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Dotaz č. 24
Zadavatel v čl. 12 ZD uvádí, že „Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace včetně souvisejících dokumentů a přesného znění žádosti (bez identifikace žadatele)
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti účastníka zadávacího řízení“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, že zadavatel neuveřejní odpověď ve stanovené lhůtě. Garantuje snad zadavatel dodržení této lhůty v jakémkoliv
případě?
Dotaz č. 25
Zadavatel v čl. 13 ZD uvádí, že „Účastníci zadávacího řízení jsou povinni ve formuláři Vzor krycího
listu nabídky (tvořícím přílohu B zadávací dokumentace a obsahujícím rovněž tabulku pro uvedení
nabídkové ceny) uvést na určených místech všechny dodatky či změny dokumentace, které dle instrukcí zadavatele tvoří součást Smlouvy. Opomenutí uvést příslušné dodatky či změny jako součást
Smlouvy může být důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.“
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jaký má požadavek na uvedení všech dodatků či změn
dokumentace opodstatnění. Z pohledu dodavatele nemá uvedení všech dodatků či změn dokumentace pro zadavatele přidanou hodnotu. Jak bude zadavatel postupovat v případě, kdy
nebudou na krycím listu uvedeny všechny dodatky či změny dokumentace? Bude to snad důvod pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení?
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Dodavateli rovněž není ve vztahu ke shora uvedenému zřejmé, co konkrétně má být na krycím
listu uvedeno, zdali např. pouze vysvětlení ZD nebo i některé další dokumenty. Dodavatel žádá
zadavatele o přehodnocení a případně úpravu či vypuštění tohoto ustanovení ZD.
Dotaz č. 26
Zadavatel v čl. 13 ZD uvádí, že „Pro případ, že zadavatel změní nebo doplní zadávací dokumentaci
po podání nabídky některými účastníky zadávacího řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek),
tito účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky v elektronickém nástroji vzít zpět“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda dodavatel může před uplynutím lhůty pro podání
nabídek vzít nabídku zpět i v jiných případech zadavatelem výslovně neuvedených.
Dotaz č. 27
Zadavatel v čl. 14 ZD uvádí v rámci přípustné hodnoty kritéria hodnocení Cena dopravního výkonu za
každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5.
odst. 4. ZD v Kč bez DPH a v rámci kritéria hodnocení Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. ZD v Kč bez DPH, že hodnota těchto
kritérií hodnocení „musí být účastníkem zadávacího řízení stanovena v rozmezí 55 – 85 % „Základní
ceny dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno, pokud bude daná hodnota stanovena v jiném rozmezí, než stanovil zadavatel. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky? Pokud ano, bude se jednat o důvod
pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení i v případě, že nabízené plnění bude pro zadavatele ekonomicky výhodnější (např. 50 % základní ceny)?
Dodavatel má za to, že zadavatelem takto nastavené zadávací podmínky jsou diskriminační ve
vztahu k dopravcům, kteří chtějí nabídnout výhodnější podmínky. Zadavatel tímto postupem
zároveň vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Dotaz č. 28
Zadavatel v čl. 14 ZD v rámci popisu způsobu hodnocení uvádí, že „Základní cena dopravního výkonu
na 1 km v Kč bez DPH je částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky
odůvodněné náklady účastníka zadávacího řízení a přiměřený zisk účastníka zadávacího řízení připadající na 1 km dopravního výkonu provedeného v rozsahu odpovídajícím předpokládanému rozsahu
veřejných služeb uvedenému v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace“. Obdobně poté v rámci Ceny
dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb
uvedeného v čl. 5. odst. 4. ZD v Kč bez DPH, kdy má tato částka vyjádřená v penězích zahrnovat
„veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné náklady účastníka zadávacího řízení a přiměřený zisk
účastníka zadávacího řízení připadající na 1 km dopravního výkonu provedeného v souladu se
Smlouvou v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah veřejných služeb uvedený v čl. 5. odst. 4.
zadávací dokumentace“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude zadavatel v zadávacím řízení ověřovat, že se
jedná o skutečné náklady účastníka zadávacího řízení, když ani dodavatel není schopen skutečné náklady určit v době podávání nabídky do zadávacího řízení (zpravidla jedná pouze o
odhady).
Dodavatel dále žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude zadavatel posuzovat mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ, když nepožaduje předložení finančního modelu.
Dotaz č. 29
Zadavatel v čl. 14 ZD v rámci popisu způsobu hodnocení uvádí, že „Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst.
4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH je částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné náklady účastníka zadávacího řízení a přiměřený zisk účastníka
zadávacího řízení připadající na 1 km dopravního výkonu provedeného v souladu se Smlouvou v rozTel.: +420 475 657 111
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sahu převyšujícím předpokládaný rozsah veřejných služeb uvedený v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace“.
Dodavatel je ve vztahu ke shora uvedenému přesvědčen, že cenu dopravního výkonu za každý
1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb nelze určit jednou
částkou, neboť čím více kilometrů nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb bude
realizováno, tím nižší mohou být náklady na 1 km dopravního výkonu. Takovýto postup zadavatele směřuje k tomu, že zadavatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky obdrží vzájemně
neporovnatelné nabídky (když dodavatelé nemohou vědět, kolik kilometrů nad rámec základního rozsahu bude v rámci plnění veřejné zakázky odjeto a nejsou tak schopni řádně určit cenu
za kilometry ujeté nad rámec základního rozsahu).
Přehodnotí zadavatel nastavení tohoto kritéria hodnocení?
Dotaz č. 30
Zadavatel v čl. 14 ZD v rámci popisu způsobu hodnocení uvádí, že „Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst.
4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH musí být stanovena v rozmezí 55 – 85 % Základní ceny dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH dle čl. 14. odst. 2 zadávací dokumentace. Pokud bude Cena
dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu veřejných služeb
uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH stanovena mimo rozmezí 55 – 85 %
Základní ceny dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH, může být taková nabídka vyřazena a
účastník zadávacího řízení, který ji podal, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.“ Obdobně poté v
rámci Úspory za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného
v čl. 5. odst. 4. ZD v Kč bez DPH.
Dodavatel je ve vztahu ke shora uvedenému přesvědčen, že takovýto postup zadavatele směřuje k libovůli zadavatele při rozhodování, zda má být nabídka obsahující hodnotu uvedených
kritérií hodnocení mimo rozmezí 55 – 85 % Základní ceny dopravního výkonu na 1 km v Kč bez
DPH vyřazena a účastník zadávacího řízení, který ji podal, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Upraví zadavatel takto nastavené zadávací podmínky, aby byly jednoznačné, byly nastaveny v
souladu se zákonem a neumožňovaly libovůli zadavatele při rozhodování o vyřazení nabídky a
vyloučení účastníků zadávacího řízení?
Dotaz č. 31
Zadavatel v čl. 14 ZD v rámci popisu způsobu hodnocení uvádí, že „Bodové hodnoty nabídek v rámci
jednotlivých kritérií hodnocení budou násobeny jejich příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a
výsledky budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Následným součtem těchto zaokrouhlených
hodnot bude zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda se budou hodnoty v rámci jednotlivých kritérií
hodnocení zaokrouhlovat na dvě desetinná místa rovněž průběžně v průběhu výpočtu bodového ohodnocení, nebo budou zaokrouhlovány až výsledky výpočtů (po provážení výsledků
výpočtu vahami jednotlivých kritérií hodnocení).
Dotaz č. 32
Zadavatel v čl. 16 ZD uvádí, že „Při posuzování kvalifikace je zadavatel oprávněn po vybraném dodavateli požadovat doplnění nebo objasnění předložených informací či dokladů prokazujících splnění
jeho kvalifikace. Vybraný dodavatel je povinen tuto povinnost ve lhůtě stanovené zadavatelem splnit“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jaká bude minimální lhůta stanovená zadavatelem pro
doplnění nebo objasnění předložených informací či dokladů vybraným dodavatelem prokazujících splnění jeho kvalifikace.
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Dotaz č. 33
Zadavatel v čl. 18 ZD uvádí, že „Účastník zadávacího řízení je povinen návrh Smlouvy včetně všech
příloh plně akceptovat při podání nabídky tak, že v nabídce předloží Čestné prohlášení o akceptaci
návrhu Smlouvy odpovídající vzoru uvedenému v příloze F zadávací dokumentace“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, kdy účastník zadávacího řízení nepoužije ve vztahu k akceptaci návrhu smlouvy zadavatelem uvedený formulář, ale
použije formulář vlastní. Bude se v takovém případě jednat o důvod pro vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení veřejné zakázky?
Dotaz č. 34
Zadavatel v čl. 19 ZD ve vztahu k peněžní jistotě uvádí, že „Pokud účastník zadávacího řízení zvolí
peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 2141552/0800, variabilní symbol: IČO
účastníka zadávacího řízení, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty
pro podání nabídek“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude zadavatel ověřovat včasné připsání jistoty na
účet zadavatele v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 35
Zadavatel v čl. 19 ZD ve vztahu k peněžní jistotě uvádí, že „Složení jistoty účastník zadávacího řízení
prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno, pokud dodavatel při složení
peněžní jistoty v nabídce neuvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Dotaz č. 36
Zadavatel v čl. 19 ZD ve vztahu k bankovní záruce uvádí, že „Účastníkem zadávacího řízení předložená bankovní záruka musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru obsaženému ve
formuláři tvořícím přílohu D zadávací dokumentace a nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady (a) v
rozporu s pravidly uvedenými v zadávací dokumentaci či vzorové bankovní záruce či (b) ztěžující realizaci práv zadavatele“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, co se rozumí výhradami „ztěžujícími realizaci práv
zadavatele“.
Dotaz č. 37
Zadavatel v čl. 19 ZD uvádí, že „V souladu s § 48 odst. 3 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokáže složení požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání
zadávací lhůty“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, kdy dodavatel předloží bankovní záruku, která nebude pokrývat celou dobu trvání zadávací lhůty (například
nebude pokrývat konec zadávací lhůty). Přistoupí zadavatel bez dalšího k vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení veřejné zakázky nebo účastníka vyzve k doplnění?
Dotaz č. 38 (zde zadavatel uvádí, že tazatel následně špatně čísloval dotazy)
Zadavatel v čl. 22 ZD uvádí, že „Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího
řízení povinni používat přednostně elektronický nástroj dle § 213 zákona“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda lze s ohledem na použití slova „přednostně“ komunikovat v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky i jiným způsobem než prostřednictvím
elektronického nástroje dle § 213 ZZVZ.
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Dotaz č. 38
Zadavatel v čl. 1 odst. 3. Přílohy A ZD – vzoru Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko vč.
příloh (dále jen „Smlouva“) uvádí, že „Součástí veřejných služeb k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko je rovněž provozování přeshraničních linek, tj. linek, jejichž trasa se
zčásti nachází na území Spolkové republiky Německo (dále jen „Přeshraniční linky“). Přeshraniční
linky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Při provozování částí Přeshraničních linek ležících na
území Spolkové republiky Německo je Dopravce povinen dodržovat vedle všech povinností podle této
smlouvy také právní předpisy Spolkové republiky Německo“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, v jaké části linek je dopravce povinen dodržovat předpisy Spolkové republiky Německo. Dodavatel rovněž žádá zadavatele o vysvětlení, o jaké
konkrétní právní předpisy Spolkové republiky Německo se jedná.

Dotaz č. 39
V článku 2 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že „datum začátku Doby plnění bude první den dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bude smlouva uzavřena“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda vybraný dodavatel může zahájit plnění veřejné
zakázky dříve než za 12 měsíců, pokud bude sám chtít (jak to bývá obvyklé v obdobných veřejných zakázkách zadávaných v České republice).
Dotaz č. 40
V článku 3 odst. 1 Smlouvy zadavatel uvádí, že „bezodkladně po uzavření této smlouvy se Dopravce zavazuje (i) podat u příslušných úřadů žádost o licence na linky uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, pokud těmito licencemi již nedisponuje nebo o ně již nepožádal, a (ii) předložit příslušným
úřadům ke schválení jízdní řády, které budou v souladu s vymezením příslušných spojů v příloze č. 1
této smlouvy“.
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu je daná povinnost vázána na uzavření
smlouvy, když v případě neuveřejnění smlouvy v registru smluv tato smlouva bude neplatná.
Dotaz č. 41
V článku 3 odst. 5 Smlouvy zadavatel uvádí, že „Dopravce se v souladu s § 8 odst. 3 zákona o veřejných službách zavazuje ke dni nabytí účinnosti této smlouvy v celém rozsahu (viz čl. 17 odst. 2 této
smlouvy) a dále po celou dobu jejího trvání: a) mít veškeré potřebné licence k provozování linkové
osobní dopravy udělené příslušnými úřady (…)“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, z jakého důvodu má mít dopravce splněny všechny povinnosti
uvedené v tomto odstavci Smlouvy již ke dni nabytí účinnosti Smlouvy. Je totiž zřejmé, že dokud nebude mít dopravce uzavřenou smlouvu, nemá důvod k tomu, aby například sháněl
licence, a jen těžko si lze představit, že dopravce licence získá do uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Dotaz č. 42
V článku 3 odst. 6 Smlouvy zadavatel uvádí, že „již od uzavření této smlouvy je Dopravce povinen
informovat Objednatele o skutečnostech souvisejících s plněním povinnosti Dopravce dle čl. 3 odst. 5
této smlouvy (např. o procesu schvalování jízdních řádů, o počtu Dopravcem již vlastněných vozidel
apod.), a to každý kalendářní měsíc, a dále do 3 dnů ode dne, kdy bude k poskytnutí takové informace
Objednatelem vyzván“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jakým způsobem má dopravce informovat objednatele ve smyslu
tohoto odstavce Smlouvy. Postačuje např. telefonická informace?
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Dotaz č. 43
V článku 3 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „pokud má platnost bankovní záruky skončit před
[bude doplněno], je Dopravce povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti takové bankovní
záruky předložit Objednateli novou bankovní záruku s dobou trvání alespoň jednoho roku“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda toto ustanovení znamená to, že pokud bude bankovní záruka
předložena například pouze na 10 let plnění smlouvy, musí ji pak dopravce prodloužit o celý
rok, i když by měla být podle smlouvy platná už jen další 3 měsíce.
Dotaz č. 44
V článku 4 odst. 4 Smlouvy zadavatel uvádí, že „ceny ve smyslu čl. 4 odst. 3 písm. a) až c) této
smlouvy zahrnují veškeré náklady Dopravce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení č. 1370/2007.
Dopravce není oprávněn vůči Objednateli uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do příslušné ceny ve smyslu čl. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy (např. náklady na pořízení
dopravních prostředků, náklady vzniklé v důsledku nepředvídaných okolností, dodatečné náklady
vyvolané změnou právních předpisů, a to např. dodatečné mzdové náklady vyvolané změnou právních předpisů upravujících výši minimálních mezd, zaručených mezd či jakýchkoliv dalších skutečností
a podmínek majících vliv na výši mzdových nákladů Dopravce potřebných k plnění této smlouvy,
apod., ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak – např. v případě změn sazeb mýtného);
ustanovení čl. 4 odst. 5, 6 a 9 této smlouvy tím nejsou dotčena“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda zadavatel nebude dopravci hradit náklady na pořízení dopravních prostředků ani v případě, kdy bude požadovat větší rozsah dopravní obslužnosti,
který bude pro dopravce nevyhnutelně spojen s pořízením nových vozidel.
Dodavatel je dále toho názoru, že by zadavatel měl v zájmu dlouhodobé udržitelnosti plnění
smlouvy zahrnout do smlouvy indexační vzorce zohledňující některé legislativní změny –
zejména změny minimální zaručené mzdy. Přehodnotí zadavatel tento svůj postoj a zahrne do
smlouvy indexační vzorce zohledňují některé legislativní změny (zejména změny minimální
zaručené mzdy) tak, aby na dopravce nepřiměřeně nepřenášel rizika spojená s plněním veřejné
zakázky?
Dodavatel dále žádá o sdělení, jak bude zadavatel postupovat v případě změny právních předpisů v průběhu plnění veřejné zakázky. Vstoupí zadavatel do jednání s dopravcem za účelem
dohodnutí způsobu kompenzace zvýšených nákladů dopravci?
Dotaz č. 45
V článku 4 odst. 5 Smlouvy zadavatel pracuje s různými procentuálními vyjádřeními ze Základní ceny
na 1 km.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak zadavatel určil dané poměry, neboť z jeho pohledu neodpovídají reálným hodnotám jednotlivých nákladových položek.
Dodavatel dále žádá o vysvětlení, z jakého důvodu se procentuální vyjádření ze Základní ceny
na 1 km liší u jednotlivých složek nabídkové ceny.
Dotaz č. 46
V článku 4 odst. 5 Smlouvy zadavatel váže indexaci mezd na údaje uveřejňované Ministerstvem práce
a sociálních věcí.
Zadavatelem použité údaje bezprostředně nezohledňují zvýšení minimální zaručené mzdy. Přehodnotí zadavatel svůj postoj a zařadí do indexačních vzorců rovněž případné zvýšení
minimální zaručené mzdy v průběhu plnění veřejné zakázky tak, jak to učinily i jiné kraje v České republice? Pokud ne, dodavatel je toho názoru, že zadavatel přenáší na dopravce
nepřiměřená rizika spojená s plněním veřejné zakázky.
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Dotaz č. 47
V článku 4 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „ke změnám dle čl. 4 odst. 5 a 6 této smlouvy může
dojít jen ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku. Prvním kalendářním rokem, ve vztahu k němuž může dojít ke změnám cen uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy je rok 2023“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda mohou být ceny upraveny nejdříve s účinností k 01.01.2023,
nebo zda mohou být ceny upraveny nejdříve s účinností k 01.01.2024 (za rok 2023).

Dotaz č. 48
V článku 4 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce je povinen předložit Objednateli výpočet
upravených cen dle čl. 4 odst. 5 a 6 této smlouvy v podobě dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 této
smlouvy, a to do 14 dnů ode dne, ve kterém budou Českým statistickým úřadem zveřejněny všechny
shora uvedené statistické hodnoty bezprostředně předcházejícího kalendářního roku“.
Všechny indexační vzorce nejsou vázány na údaje Českého statistického úřadu (např. indexace mezd). Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude zadavatel postupovat v případě, kdy budou
dostupné údaje Českého statistického úřadu, ale současně nebudou dostupné údaje pro indexaci mezd.
Dotaz č. 49
V článku 4 odst. 10 Smlouvy zadavatel uvádí, že „pokud by Ministerstvo práce a sociálních věcí
přestalo zveřejňovat průměrnou hrubou měsíční mzdu zjištěnou pro podskupinu/kategorii zaměstnání
CZ-ISCO „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají“ šetřením hrubých mezd pro mzdovou sféru
zveřejňovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci ISPV pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok, použije se pro účely výpočtů podle čl. 4 odst. 5 a 6 této smlouvy obsahově nejbližší časová řada zobrazující vývoj průměrné měsíční mzdy řidičů autobusů (a to případně v rámci
šířeji definované skupiny pracovních činností) zveřejňovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
nebo Českým statistickým úřadem“.
K výše uvedenému dodavatel uvádí, že údaje poskytované Českým statistickým úřadem jsou
poskytovány s větším časovým prodlením než údaje poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude tato skutečnost případně zohledněna v
indexačních vzorcích.
Dotaz č. 50
V článku 4 odst. 11 Smlouvy zadavatel uvádí, že „jestliže Dopravce v kterémkoliv kalendářním roce
trvání této smlouvy zaplatí poplatky za vjezd na autobusová nádraží při realizaci Objednaného dopravního výkonu v souladu s touto smlouvou, bude mít vůči Objednateli nad rámec kompenzace
hrazené dle čl. 5 této smlouvy nárok na zaplacení těchto Dopravcem skutečně zaplacených poplatků
za vjezd na autobusová nádraží v rozsahu, v jakém jejich zaplacení prokazatelně bylo nezbytně
nutné pro realizaci Objednaného dopravního výkonu“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude zadavatel posuzovat nezbytnou nutnost zaplacení poplatků. Znamená to snad, že dopravce nemusí zajíždět na autobusová nádraží, aby zadavateli
ušetřil peníze?
Dotaz č. 51
V článku 4 odst. 11 Smlouvy zadavatel mimo jiné uvádí, že „dopravce je následně povinen v součinnosti s Objednatelem postupovat tak, aby náklady na poplatky za vjezd na autobusová nádraží byly
vynakládány maximálně hospodárným způsobem“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude zadavatel řešit situaci, kdy vlastník či provozovatel autobusového nádraží bude požadovat zjevně nepřiměřeně vysoký poplatek. Uhradí jej zadavatel
bez dalšího?
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Dotaz č. 52
V článku 4 odst. 12 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce tímto plně bere na vědomí stávající cenovou regulaci provozování dopravy v rámci veřejných služeb, výpočet cen a kompenzace dle této
smlouvy a prohlašuje, že shora uvedené ceny pokrývají jeho veškeré náklady s plněním této smlouvy
a jeho přiměřený zisk“.
Dodavatel trvá na tom, že dopravce není schopen toto v okamžiku uzavírání smlouvy na plnění
veřejné zakázky posoudit (např. z důvodu toho, že zadavatel nebude kompenzovat dopravci
jakékoliv legislativní změny).
Přehodnotí zadavatel svůj postoj k hrazení zvýšených nákladů dopravce z důvodu legislativních změn?
Dotaz č. 53
V článku 5 odst. 5 Smlouvy zadavatel uvádí, že „objednatel bude Dopravci v každém příslušném kalendářním měsíci Doby plnění poskytovat měsíční zálohovou platbu (Zji) vypočítanou jako podíl (a)
součinu (i) Základního rozsahu veřejných služeb, (ii) Základní ceny na 1 km platné v příslušném kalendářním roce a (iii) čísla 0,5 a (b) čísla 12. Takto vypočtená měsíční zálohová platba se
matematicky zaokrouhlí na celé tisíce“.
Zadavatel poskytuje dopravci zálohu ve výši 50 % celkové platby, přičemž zadavatelé obdobných veřejných zakázek často poskytují zálohy vyšší. Zvýší zadavatel výši zálohy na úroveň
poskytovanou v jiných krajích?
Dotaz č. 54
V článku 5 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „pokud Objednatel „měsíční výkaz výkonů a tržeb“
Dopravci nevrátí k přepracování ve lhůtě 21 dnů po obdržení měsíčního výkazu výkonů a tržeb a pokud dopočet měsíční zálohové platby bude kladné číslo, zašle Objednatel Dopravci v téže lhůtě
Dopravci platbu ve výši dopočtu měsíční zálohové platby“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, v jaké lhůtě Objednatel zašle Dopravci platbu ve výši dopočtu
měsíční zálohové platby. Znamená to snad, že nejpozději do 21 dnů po obdržení výkazu musí
být peníze připsány na účtu dopravce?
Dotaz č. 55
V článku 6 odst. 3 Smlouvy zadavatel mimo jiné uvádí, že „dopravce je povinen zajistit, že při plnění
této smlouvy bude dodržovat Standardy kvality a bezpečnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. Dopravce
je dále povinen zajistit výkon dalších služeb nezbytných pro plnění této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlučně, povinen mít pro účely plnění této smlouvy po celou dobu jejího trvání k
dispozici (i) alespoň 10 základních vozidel a dostatečný počet zálohových vozidel, jejichž maximální
celková kapacita musí činit alespoň 65 míst, z nichž minimálně 42 míst musí tvořit místa k sezení, ze
kterých 2 místa k sezení mohou tvořit sklopná sedadla nainstalovaná v prostoru vyhrazeném pro
kočárek nebo invalidní vozík (dále jen „vozidla typu a)“), (ii) alespoň 2 základní vozidla a dostatečný
počet zálohových vozidel, jejichž maximální celková kapacita musí činit alespoň 45 míst, z nichž minimálně 30 míst musí tvořit místa k sezení, ze kterých 2 místa k sezení mohou tvořit sklopná
sedadla nainstalovaná v prostoru vyhrazeném pro kočárek nebo invalidní vozík (dále jen „vozidla typu
b)“).“
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda výše uvedený (maximální) počet sklopných sedadel platí i v
případě, že nabízené vozidlo disponuje více než 42 (resp. 30) místy k sezení.
Dotaz č. 56
V článku 6 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že dopravce je povinen „nakládat se záznamy z kamerového systému vozidla obsahujícími osobní údaje (např. obrazový záznam cestujících umožňující jejich
identifikaci), v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dopravce je
oprávněn poskytnout záznamy z kamerového systému výhradně (i) Policii ČR, (ii) orgánům činným v
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trestním řízení nebo (iii) správním orgánům, pokud to Dopravci ukládají právní předpisy nebo pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, zda výše uvedené skutečně znamená to, že dopravce není povinen vydávat kamerové záznamy ani zadavateli.
Dotaz č. 57
V článku 6 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že dopravce je povinen „vyvěšovat na příslušných informačních plochách (reklamních vitrínách), sloužících dle přílohy č. 2 této smlouvy výhradně pro
potřeby Objednatele, veškeré informace, které mu za tím účelem Objednatel nejméně 7 dnů před
požadovaným datem vyvěšení poskytne v elektronické podobě ve formátu pdf. a které je objednatel
povinen vytisknout a umístit na příslušné informační plochy v nezměněné podobě (včetně barevného
provedení)“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak se bude postupovat, když zadavatel nepředloží dopravci informace nejméně 7 dnů před požadovaným datem vyvěšení. Bude zadavatel případně
kompenzovat dopravci extrémně zvýšené požadavky zadavatele na tisk dokumentů?
Dotaz č. 58
V článku 6 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že dopravce je povinen „zajistit služby související se
sledováním polohy jednotlivých vozidel v reálném čase dle přílohy č. 3 této smlouvy, přičemž Dopravce souhlasí s poskytováním dat o poloze jednotlivých vozidel dle této smlouvy třetím osobám,
jakož i s využitím těchto dat v informačních systémech určených pro cestující veřejnost“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jakým třetím osobám budou informace o sledování polohy jednotlivých vozidel poskytovány a za jakým účelem.
Dotaz č. 59
V článku 6 odst. 5 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce je povinen zajistit, aby byl jeho personál
podílející se na plnění této smlouvy, který přichází do styku s cestujícími, a to zejména řidiči Dopravce, proškolen pro jednání v krizových situacích, ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného
chování, ovládal plynně český jazyk (případně se česky dorozuměl a v českém jazyce komunikoval) a
aby byl schopen poskytovat v českém jazyce základní informace o jízdních řádech, aktuálním tarifu
DÚK vypracovaném Objednatelem, který je platný k jednotlivému okamžiku doby trvání této smlouvy
(dále jen „Tarif DÚK“) a aktuálních smluvní přepravních podmínkách DÚK vypracovaných Objednatelem, které jsou platné k jednotlivému okamžiku doby trvání této smlouvy (dále jen „Smluvní přepravní
podmínky DÚK“). Objednatel považuje tuto podmínku za splněnou také v případě, že řidič bude
plynně komunikovat ve slovenštině za podmínky, že bude rozumět dotazům pokládaným v češtině a
správně na ně reagovat“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak má dodavatel vykládat sousloví „správně na ně reagovat“.
Dotaz č. 60
V článku 6 odst. 6 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce je též povinen strpět průběžné kontroly
svého personálu podílejícího se na plnění této smlouvy (zejména řidičů) ze strany Objednatele za
účelem kontroly plnění povinností dle předchozí věty a zajistit plnou součinnost svého personálu
(zejména řidičů) při těchto kontrolách“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, kdy budou předmětné kontroly prováděny a zda budou termíny
kontrol oznamovány dopravci předem. Nevhodné načasování kontroly může totiž podstatně
ohrozit plynulost dopravy a plnění jízdních řádů.
Dotaz č. 61
V článku 6 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „v případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v
této smlouvě je Dopravce povinen bezodkladně, nejdéle však do 24 hodin, zjednat nápravu, zejména přijmout účinná opatření k obnovení řádného plnění této smlouvy a ke kompenzaci vzniklých škod“.
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Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, že u porušené povinnosti nebude možné zjednat nápravu do 24 hodin.
Dotaz č. 62
V článku 7 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce je povinen před zahájením provozu uzavřít
nejpozději 60 dnů před zahájením provozu podle této smlouvy příkazní smlouvu se Zúčtovacím centrem, tj. s osobou vybranou Ústeckým krajem, která provádí rozúčtování tržeb mezi dopravci a
vykonává další s tím související činnosti (dále jen „Zúčtovací centrum“).“
Dodavatel žádá o vysvětlení, jak bude zadavatel postupovat v případě, že se dopravce nedohodne na podmínkách smlouvy se zúčtovacím centrem.
Dotaz č. 63
V článku 8 odst. 7 Smlouvy zadavatel uvádí, že „objednatel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv
kontroly dle této smlouvy, vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této smlouvy či poskytováním a
získáváním informací o jakémkoliv aspektu této smlouvy externího poradce, zejména auditora či právního, účetního nebo technického poradce. Dopravce je povinen poskytnout takovému poradci stejnou
součinnost, jakou by byl jinak povinen poskytnout Objednateli“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jakým způsobem dopravce zjistí, že uvedení poradci byli k určitým činnostem pověřeni zadavatelem.
Dotaz č. 64
V článku 8 odst. 8 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce se zavazuje provádět i jiné činnosti v této
smlouvě výslovně nezmíněné, jsou-li nezbytné k jejímu plnění“.
Z pohledu dodavatele je toto ustanovení nastaveno ve zjevném rozporu s § 39 odst. 3 ZZVZ,
když zadavatel nevymezil zadávací podmínky veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen jednoznačně vymezit, jaké činnosti tvoří předmět Smlouvy, aby tyto činnosti mohl dodavatel řádně ocenit v rámci své
nabídkové ceny.
Upraví zadavatel předmětné ustanovení tak, aby bylo nastaveno v souladu se ZZVZ?
Dotaz č. 65
V článku 8 odst. 9 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce je oprávněn použít k plnění této smlouvy
subdodavatelů. Dopravce je však povinen realizovat veškeré dopravní výkony dle schválených jízdních řádů tvořících přílohu č. 1 této smlouvy sám, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů“.
Z pohledu dodavatele omezení poddodavatelského plnění ze strany zadavatele není nastaveno
v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ, když se zjevně nejedná o natolik významné činnosti v rámci
plnění veřejné zakázky, které by nemohl plnit poddodavatel a které by musely být realizovány
přímo vybraným dodavatelem. Nutno zdůraznit, že u obdobných veřejných zakázek zadavatelé
běžně umožňují použití poddodavatelů.
Přehodnotí zadavatel svůj postoj k omezení poddodavatelského plnění?
Dotaz č. 66
V článku 11 odst. 2 Smlouvy zadavatel uvádí, že „za porušení kterékoli povinnosti Dopravce dle čl. 3
odst. 6 této smlouvy je Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč
za každý kalendářní den prodlení s plněním takové povinnosti, a to až do maximální celkové výše 5
000 000,- Kč“.
V článku 3 odst. 6 Smlouvy je dále uvedeno, že „dopravce je povinen splnit všechny povinnosti dle čl.
3 odst. 5 této smlouvy a prokázat jejich splnění Objednateli nejpozději 1 měsíc před začátkem Doby
plnění. Již od uzavření této smlouvy je Dopravce povinen informovat Objednatele o skutečnostech
souvisejících s plněním povinnosti Dopravce dle čl. 3 odst. 5 této smlouvy (např. o procesu schvalo-

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

strana 16 / 18

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

vání jízdních řádů, o počtu Dopravcem již vlastněných vozidel apod.), a to každý kalendářní měsíc, a
dále do 3 dnů ode dne, kdy bude k poskytnutí takové informace Objednatelem vyzván“.
Z pohledu dodavatele je pokuta 1 mil Kč za porušení informační povinnosti zjevně nepřiměřená.
Sníží zadavatel tuto smluvní pokutu tak, aby odpovídala závažnosti porušení dané povinnosti?
Dotaz č. 67
V článku 11 odst. 69 Smlouvy zadavatel uvádí, že „smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel
je oprávněn kdykoliv jednostranně započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Dopravcem
vůči kterýmkoli splatným či nesplatným peněžitým pohledávkám Dopravce za Objednatelem, a to bez
ohledu na to, zda příslušné pohledávky vznikly v souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním
vztahem mezi Objednatelem a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neurčité ve
smyslu § 1987 OZ. Dopravce není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Objednatelem
vůči kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem“.
Dodavatel považuje dané ustanovení za zjevně smluvně nevyvážené. Připustí zadavatel využít
institutu jednostranného započtení i dopravci?
Dotaz č. 68
V článku 12 odst. 1 Smlouvy zadavatel uvádí, že „výchozí délky jízdních dob spojů na jednotlivých
linkách budou stanoveny kvalifikovaným odhadem provedeným Objednatelem“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, jakým způsobem se může dopravce bránit proti zjevně nesprávnému kvalifikovanému odhadu zadavatele.
Dotaz č. 69
V článku 14 Smlouvy zadavatel vymezuje důvody pro odstoupení od smlouvy pro jednotlivé smluvní
strany. Zatímco dopravce je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze z důvodu prodlení zadavatele s
placením nebo z důvodu trvajících překážek na straně zadavatele trvajících déle než 90 dnů, zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nejméně z 12 dnů definovaných ve Smlouvě.
Dodavatel považuje rozsah důvodů pro odstoupení od smlouvy ze strany dopravce za zjevně nepřiměřený rozsahu důvodů pro odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele. Za nepřiměřené dodavatel
považuje dále i skutečnost, že dopravce není oprávněn odstoupit od smlouvy (či smlouvu vypovědět)
v případě zvýšených nákladů na plnění veřejné zakázky v důsledku legislativních změn. Dopravce
tedy nejenže nemá právo na kompenzaci zvýšených nákladů na plnění veřejné zakázky vzniklých v
důsledku legislativních změn, ale dopravce není oprávněn ani ukončit smlouvu v případě, že na něm
zadavatel nebude moci spravedlivě požadovat, aby pokračoval v plnění veřejné zakázky.
Rozšíří zadavatel důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany dopravce?

Dotaz č. 70
V článku 17 odst. 3 Smlouvy zadavatel uvádí, že „nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení Doby
plnění je Dopravce povinen Objednateli doručit oznámení, ve kterém sdělí, které linky a spoje zajišťované na základě této smlouvy hodlá provozovat i po ukončení Doby plnění komerčně (tj. na vlastní
riziko a náklady bez nároku na jakékoliv úhrady od Objednatele) a po jakou dobu“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, k jakému datu má dopravce předmětné oznámení předložit. Rozhodnutí dopravce o rozsahu provozovaných linek a spojů se totiž může v průběhu času měnit.
Dotaz č. 71
V článku 17 odst. 10 Smlouvy zadavatel uvádí, že „dopravce na sebe touto smlouvu přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se
změnou nákladů Dopravce vynakládaných při plnění této smlouvy či v souvislosti se změnou nákladů
vyvolaných změnou právních předpisů (a to např. v případě změny dodatečných mzdových nákladů
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vyvolaných změnou právních předpisů upravujících výši minimálních mezd, zaručených mezd či jakýchkoliv dalších skutečností a podmínek majících vliv na výši mzdových nákladů Dopravce
potřebných k plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak – např. v případě
změn sazeb mýtného)“.
Dodavatel považuje převzetí nebezpečí změny okolností za zjevně nepřiměřené ve vztahu k
dopravci, neboť například legislativní změny nemůže dopravce předvídat a připravit se na ně a
není tedy vhodné ani přiměřené, aby za takovéto legislativní změny odpovídal. Navíc dopravce
nemá právo smlouvu ukončit z důvodu zvýšených nákladů v důsledku legislativních změn.
Přehodnotí zadavatel svůj přístup k převzetí nebezpečí změny okolností ve vztahu k legislativním změnám?
Dotaz č. 72
V článku 2 Standardů kvality a bezpečnosti zadavatel uvádí, že „Dopravce není oprávněn umisťovat
na vozidla jakoukoliv celoplošnou či jinou vnější reklamu s výjimkou reklamy propagující Objednatele
či aktivity Objednatele, kterou dodá přímo Objednatel a která bude umístěna na vozidla provozovaná
Dopravcem dle pokynů Objednatele. Pokud bude Objednatel v průběhu doby trvání smlouvy dodatečně požadovat umístění (popř. úpravy) jakýchkoliv reklam na vozidla provozovaná Dopravcem, budou
takové reklamy pořízeny a následně umístěny (popř. upraveny) na vozidla provozovaná Dopravcem
na náklady Objednatele“.
Dodavatel žádá o vysvětlení, kdo nese náklady na umístění reklamy na vozidla před zahájením
plnění smlouvy a v jejím průběhu.
Dotaz č. 73
V článku 3 Standardů kvality a bezpečnosti zadavatel uvádí, že „Dopravce je povinen plnit smlouvu po
celou dobu její účinnosti pouze vozidly, která nebyla před zahájením plnění smlouvy žádným způsobem provozována v České republice ani v jiném státě ani nebyla používána ke zkušebním či
předváděcím účelům“.
Dodavatel žádá o vysvětlení tohoto ustanovení. Znamená to snad, že vozidlo nesmí mít před
zahájením provozu v rámci plnění veřejné zakázky najetý ani jeden kilometr? Z pohledu dodavatele totiž bude mít vozidlo před zahájením plnění smlouvy vždy najeto určité množství
kilometrů (např. z důvodu technických prohlídek, z důvodu registrace vozidel apod.).

Vzhledem k tomu, že zadavatel neposkytuje odpovědi na doručené dotazy v zákonem stanovené lhůtě a vzhledem k tomu, že původně stanovená lhůta pro podání nabídek končí již
dne 29. 1. 2021, rozhodl se zadavatel na základě těchto skutečností lhůtu pro podání nabídek prodloužit.
Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9. 2. 2021 do 12:00 hod.
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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