OPRAVNÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
dle § 3 písm. b) zákona v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.
1.

Název zakázky:
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami
v přepravě cestujících (Vejprtsko)“

2.

Evidenční číslo zakázky:
Přidělené zadavatelem: KUUK/176231/2020/INV/VZ-DS/0031

3.

4.

Základní údaje o zadavateli:
Název:

Ústecký kraj

Zastoupený:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ:

70892156

Kontaktní osoba ve
věcech technických:

Ing. Jakub Jeřábek, telefon: 475 657 527,
e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba ve
věcech organizačních:

Věra Hejnová, telefon: 475 657 337,
e-mail: hejnova.v@kr-ustecky.cz

Zahájení zadávacího řízení a obecná ustanovení:
4.1. Zadávací řízení bylo podle § 56 zákona zahájeno dne 18. 12. 2020 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
(VVZ) a Úředním věstníku Evropské unie (TED).
4.2. Účastníci zadávacího řízení nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v
zadávacím řízení. S výjimkou případu stanoveného v § 40 odst. 4 zákona nebude
Zadavatel zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou
účastníkům zadávacího řízení vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty
zadávacího řízení.
4.3. Zadavatel předpokládá rozpočtové krytí ceny za plnění této veřejné zakázky v
rozsahu, kdy bude „Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH“ ve
smyslu čl. 14 této zadávací dokumentace dle nejvhodnější nabídky nižší nebo rovna
částce 47,- Kč. V případě, že „Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez
DPH“ v nabídce, kterou zadavatel podle čl. 14 této zadávací dokumentace posoudí
jako nejvhodnější, nebude nižší nebo rovna výše uvedené částce, může zadavatel
tuto skutečnost považovat za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2
písm. d) zákona, pro který po zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

4.4. Každý účastník zadávacího řízení může předložit v tomto zadávacím řízení pouze
jednu nabídku, individuálně nebo společně s dalšími účastníky zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení, který podal nabídku v zadávacím řízení individuálně
nebo společně s dalšími účastníky zadávacího řízení, nesmí být současně
poddodavatelem jiného účastníka zadávacího řízení, jehož prostřednictvím takový
jiný účastník zadávacího řízení prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými účastníky zadávacího řízení, nebo podal nabídku a současně
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci. Vyloučení účastníka zadávacího řízení včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení.
4.5. Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce
vyměňované mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem budou psány
v českém nebo slovenském jazyce. Všechny dokumenty předkládané v nabídce
mohou být předloženy v originálním vyhotovení nebo jako prosté kopie originálů
s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že účastník zadávacího řízení je povinen
předložit originál dokumentu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona
pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat předložení
originálu nebo ověřené kopie dokladu předloženého v prosté kopii. Všechny
dokumenty předkládané v nabídce vyhotovené v jiném cizím jazyce než ve
slovenštině musí být předloženy v původním jazykovém znění s překladem do
českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na
dokumenty ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.
4.6. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Podrobnosti stanoví čl. 19 této zadávací
dokumentace.
4.7. Dokumentace musí být chápána a vykládána s ohledem na jakékoli případné změny
nebo doplnění zadávací dokumentace vydané v souladu s článkem 13 této zadávací
dokumentace. 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 změnu nabídkové ceny na základě
chyb nebo opomenutí výše popsaných povinností účastníka zadávacího řízení.
5.

Předmět veřejné zakázky:
5.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje v oblasti Vejprtsko, a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1
závazného vzoru Smlouvy obsaženého v příloze A této zadávací dokumentace a v
délce trvání 10 let (dále jen „veřejné služby“).
5.2. Podrobný popis požadavků na předmět veřejné zakázky je uveden v příloze A této
zadávací dokumentace a v jejích přílohách.
5.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 235 025 280 Kč bez DPH.
5.4. Předpokládaný rozsah veřejných služeb činí v souladu se zadavatelem poptávanými
dopravními výkony uvedenými v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy tvořícího
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přílohu A zadávací dokumentace 1 214 375,7 km v každém jednom celém
kalendářním roce účinnosti Smlouvy. Ke změně rozsahu veřejných služeb
poskytovaných na základě Smlouvy může dojít jen způsoby upravenými ve Smlouvě
a v souladu s platnými právními předpisy.
Maximální rozsah veřejných služeb činí 1 457 250 km v každém jednom celém
kalendářním roce účinnosti Smlouvy.
V případě změn rozsahu veřejných služeb dle požadavků Zadavatele neklesne
rozsah veřejných služeb pod hodnotu 971 500 km v každém jednom celém
kalendářním roce účinnosti Smlouvy. Podrobnosti stanoví Smlouva.
Pokud nebudou veřejné služby poskytovány celý kalendářní rok, bude
předpokládaný rozsah veřejných služeb, maximální rozsah veřejných služeb a
minimální rozsah veřejných služeb proporcionálně snížen v závislosti na (i) počtu
dnů v předmětném kalendářním roku, kdy byly veřejné služby dle Smlouvy plněny, a
(ii) celkovém počtu dnů v daném kalendářním roce.
6.

Ostatní osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace odlišné
od zadavatele:
Na zpracování textu této zadávací dokumentace se kromě zadavatele a jím pověřených
advokátů či daňových poradců ve smyslu § 36 odst. 4 zákona podílely:


7.

společnost CARDSolution s.r.o., IČ: 293 86 349, se sídlem: Olomouc, Blažejské
náměstí 92/13, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45626, která se podílela na přípravě zadávací
dokumentace týkající se integrovaného systému, zónově relačního tarifu, vydávání
karet a odbavovacího systému;

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kódy CPV):
CPV 60112000-6 Služby veřejné silniční dopravy

8.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění není nutná a nebude organizována.

9.

Termín a místo plnění:
Termín plnění:
Termín zahájení poskytování veřejných služeb bude stanoven jako první den
dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bude
Smlouva uzavřena. Nedojde-li k uzavření Smlouvy ani do 31. 12. 2022, vyhrazuje si
zadavatel právo zrušit zadávací řízení s odkazem na důvody hodné zvláštního zřetele
dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, a to s ohledem na časový posun ve vztahu
k předpokládaným podmínkám plnění této veřejné zakázky.
Doba plnění (tj. doba, po kterou budou veřejné služby poskytovány) činí 10 let od data
zahájení poskytování veřejných služeb.
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Místo plnění:
Veřejné služby budou poskytovány v Ústeckém kraji v oblasti Vejprtsko, a to na linkách
a spojích vymezených v příloze č. 1 Smlouvy.
Ke změně časového a místního vymezení linek a spojů, na nichž budou veřejné služby
poskytovány, může dojít jen způsoby upravenými ve Smlouvě, a to zejména způsoby
upravenými v čl. 10 Smlouvy. Podmínky přípustnosti změn časového a místního
vymezení linek a spojů lze shrnout takto:
(i)
veřejné služby bude možno provozovat stanoveným počtem autobusů ve smyslu
čl. 6 odst. 3 písm. a) Smlouvy;
(ii)
výchozí nebo cílová zastávka každé linky a spoje 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;
(iii)
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; a
(iv)
podíl, v jehož čitateli bude rozsah režijních jízd a v jehož jmenovateli bude
Objednaný dopravní výkon, bude nižší než 5 %.
Podrobnosti jsou stanoveny v závazném vzoru Smlouvy tvořícím přílohu A zadávací
dokumentace.
10.

Požadavky na kvalifikaci účastníků zadávacího řízení:
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 až § 88
zákona. Čestná prohlášení účastníka zadávacího řízení musí být podepsána
účastníkem zadávacího řízení či statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo
osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí
nabídky (přiloženo k formuláři tvořícímu přílohu G zadávací dokumentace). Čestná
prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou, popř. jejím
statutárním orgánem nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou.
Zadavatel nepřipouští nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných
případech, než ve kterých je prokázání způsobilosti čestným prohlášením
výslovně připuštěno zákonem nebo touto zadávací dokumentací.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník zadávacího řízení předložit v nabídce
příslušné doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný
dodavatel před podpisem Smlouvy.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Zadavatel požaduje v rámci podání nabídek prokázat splnění kvalifikace takto:
základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona. Dokumenty,
které jsou účastníci zadávacího řízení povinni předložit k prokázání základní
způsobilosti, jsou uvedeny v následující tabulce:
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Základní způsobilost nesplňuje účastník zadávacího
řízení, který:
1)
(§ 74 odst. 1
písm. a)
zákona)

byl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla účastníka
zadávacího řízení; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
je-li účastníkem zadávacího řízení
právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat i osoby uvedené v § 74 odst.
2 zákona;
je-li účastníkem zadávacího řízení
pobočka závodu, musí tuto podmínku
splňovat i osoby uvedené v § 74 odst.
3 zákona

Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce
od zahájení zadávacího
řízení pro každou fyzickou
a právnickou osobu, pro niž je
dle zákona a dokumentace
vyžadován.

2)
má v České republice nebo v zemi
(§ 74 odst. 1 svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek
písm. b)
zákona)

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.
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.

3)
(§ 74 odst. 1
písm. c)
zákona)

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

má v České republice nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění
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veřejné zdravotní pojištění,
na formuláři, který tvoří
přílohu C zadávací
dokumentace, ne starší než 3
měsíce od zahájení
zadávacího řízení.
4)
(§ 74 odst. 1
písm. d)
zákona)

má v České republice nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti

Potvrzení příslušné okresní
správy sociálního
zabezpečení o tom, že
účastník zadávacího řízení
nemá v České republice
splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ne starší než
3 měsíce od zahájení
zadávacího řízení.
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.

5)
(§ 74 odst. 1
písm. e)
zákona)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla
účastníka zadávacího řízení

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.

Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když
nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud
a)
b)

by vyloučení účastníka zadávacího řízení znemožnilo zadání veřejné zakázky v
tomto zadávacím řízení a
naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního
prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.
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Způsobilost účastníka zadávacího řízení může být obnovena postupem podle § 76
zákona.
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.
profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona. Účastníci
zadávacího řízení prokazují profesní způsobilost dokumenty uvedenými v
následující tabulce:
1)
(§ 77 odst.
1 zákona)

2)
(§ 77 odst.
2 písm. a)
zákona)

3)
(§ 77 odst.
2 písm. c)
zákona)

předložení výpisu
z obchodního
rejstříku účastníka
zadávacího řízení
či jiné obdobné
evidence

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence ne starší než 3 měsíce od zahájení
zadávacího řízení.

prokázání
platného
oprávnění
k podnikání
v rozsahu
odpovídajícímu
předmětu veřejné
zakázky, tj.
v oboru „silniční
motorová doprava
- osobní
provozovaná
vozidly určenými
pro přepravu více
než 9 osob včetně
řidiče“ dle přílohy
č. 3 zákona
č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském
podnikání
(živnostenský
zákon), v platném
znění

Platné oprávnění k podnikání.

doložení odborné
způsobilosti osob,
jejichž
prostřednictvím
účastník
zadávacího řízení
odbornou

Dále uvedené doklady:

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského
oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský
list či listy dokládající oprávnění účastníka
zadávacího řízení k podnikání v oboru (či
oborech), který bude zadavatelem
požadovanému oboru obsahově odpovídat
(jedná se zejména o živnostenské listy vydané
za dříve platné právní úpravy, např. v oboru
„silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná
linková“).

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
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způsobilost
zabezpečuje

účastníkovi řízení nebo jeho odpovědnému
zástupci příslušným dopravním úřadem nebo
orgánem jiného členského státu.
V souladu s § 8a odst. 1 a 8b odst. 1 a 2 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném
znění, platí, že podmínka odborné způsobilosti
účastníka zadávacího řízení je splněna, pokud je
jeho odpovědný zástupce odborně způsobilý
v silniční dopravě provozované velkými vozidly.
Účastník zadávacího řízení, který je
podnikatelem v silniční dopravě provozované
velkými vozidly, musí provozovat živnost
prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým
může ustanovit pouze fyzickou osobu, která
splňuje podmínky čl. 4 přímo použitelného
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se
zavádějí společná pravidla týkající se závazných
podmínek pro výkon povolání podnikatele v
silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady
96/26/ES. Pokud je účastník zadávacího řízení
fyzickou osobou a splňuje tyto podmínky, může
odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem. Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí
dodavatel v souladu s § 77 odst. 3 zákona předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho
sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
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 formuláře obsahujícího seznam významných služeb
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, který tvoří přílohu E zadávací
dokumentace.
Účastník zadávacího řízení splní technickou kvalifikaci, pokud z vyplněného formuláře
tvořícího přílohu E a seznamu významných služeb bude jednoznačně vyplývat, že
účastník zadávacího řízení v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení
poskytnul služby spočívající 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.
Použití jednotného evropského osvědčení:
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník zadávacího řízení nahradit
zadavatelem požadované doklady o splnění kvalifikace předložením jednotného
evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Nahradí-li vybraný dodavatel předložení
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požadovaných dokladů o splnění kvalifikace předložením jednotného evropského
osvědčení pro veřejné zakázky, bude zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci ve smyslu § 122 odst. 3 písm. a) zákona.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Předloží-li účastník zadávacího řízení zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání
splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77
zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně
údajů nebo o vyřazení účastníka zadávacího řízení ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazování kvalifikace certifikátem:
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení postupem a za podmínek upravených v § 234
– 240 zákona. Zadavatel může před uzavřením Smlouvy po účastníkovi zadávacího
řízení, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74
odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Prokazování prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace:
Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části
ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované touto zadávací dokumentací v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
jiné osoby v souladu s § 83 zákona. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě
povinen předložit zadavateli (i) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle
§ 75 odst. 1 zákona jinou osobou; (ii) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 jinou osobou, a to předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či
jiné obdobné evidence jiné osoby; (iii) doklady prokazující splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; a (iv) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka zadávacího
řízení. 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.
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.
Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob platí obdobně i pro nabídky
podané více účastníky zadávacího řízení, tzn. kterýkoli účastník zadávacího řízení
prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci
prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více účastníků zadávacího řízení musí dále
obsahovat zmocnění jednoho z účastníků zadávacího řízení podávajících společnou
nabídku k tomu, aby v zadávacím řízení jednal vůči zadavateli, přijímal písemnosti a činil
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další jednání související se zadávacím řízením a jeho průběhem jménem všech
účastníků zadávacího řízení podávajících společnou nabídku a aby všechna jednání
zadavatele vůči zmocněnému účastníkovi zadávacího řízení podávajícího společnou
nabídku byla považována za jednání vůči všem účastníkům zadávacího řízení
podávajícím společnou nabídku.
Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou
být ze zadávacího řízení vyloučeni.
Zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona, aby odpovědnost za
plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně
a nerozdílně.
11.

Další podmínky účasti v zadávacím řízení:
Níže uvedená tabulka obsahuje vymezení dalších podmínek účasti v zadávacím řízení
zahrnujících zákonné požadavky či požadavky zadavatele na předložení určitých
dokumentů v nabídce. Všechny předkládané dokumenty budou řádně podepsány
účastníkem zadávacího řízení či statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo
osobou k tomu příslušně zmocněnou; originál nebo kopie zmocnění musí v takovém
případě být součástí nabídky účastníka zadávacího řízení (přiložena k formuláři
tvořícímu přílohu G zadávací dokumentace). Odkazem na konkrétní formuláře v tomto
čl. zadávací dokumentace se rozumí odkaz na závazné vzory příslušných formulářů
uvedené v přílohách této zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje předložit:

Doklad

1)

čestné prohlášení, že účastník zadávacího řízení akceptuje
návrh Smlouvy dle přílohy A zadávací dokumentace

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu F
zadávací
dokumentace

2)

informaci o případném zmocnění uděleném účastníkem
zadávacího řízení v souvislosti se zadávacím řízením

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu G
zadávací
dokumentace

3)

čestné prohlášení účastníků zadávacího řízení podávajících
společnou nabídku o společné a nerozdílné odpovědnosti
z právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou a jejím plněním, které bude obsahovat údaje o
účastnících zadávacího řízení podávajících společnou
nabídku; zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1 písm.
f) zákona, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli
všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu H
zadávací
dokumentace

4)

čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném
znění, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu CH
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této zadávací
dokumentace
5)

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

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu I
zadávací
dokumentace

6)

čestné prohlášení o částech veřejné zakázky, které účastník
zadávacího řízení hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
s uvedením poddodavatelů, jsou-li účastníkovi zadávacího
řízení známí

Řádně
vyplněný
formulář,
který tvoří
přílohu J
zadávací
dokumentace

Nabídky podané společně více účastníky zadávacího řízení musí obsahovat údaje
vyžadované body 1) – 2) a 4) – 6) tabulky uvedené v tomto čl. zadávací dokumentace o
každé osobě účastníka zadávacího řízení, který podává společnou nabídku. Splnění
podmínky vyžadované v bodu 3) tabulky uvedené v tomto čl. zadávací dokumentace
prokazují účastníci zadávacího řízení tak, že společná nabídka bude obsahovat
příslušné čestné prohlášení, které tvoří přílohu H zadávací dokumentace, podepsané
všemi účastníky zadávacího řízení podávajícími společnou nabídku. 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).
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení
(případně účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku společně) již v nabídce uvedl
ty části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
v případě, že již jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, předložil seznam
poddodavatelů a současně uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z těchto
poddodavatelů plnit. 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.
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.
12.

Vysvětlení zadávací dokumentace:
V souladu s § 98 zákona může zadavatel vysvětlit zadávací dokumentaci, a to na základě
vlastního uvážení nebo na základě žádosti účastníka zadávacího řízení. Účastníci
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zadávacího řízení mohou písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemné žádosti budou zadavateli zaslány prostřednictvím profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj dostupném
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Usteckykraj

také

na

Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny nejpozději 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.
Vysvětlení zadávací dokumentace se nepovažují za změny/doplnění zadávací
dokumentace ve smyslu článku 13. zadávací dokumentace, nejsou-li takto výslovně
označeny.
Zadavatel
uveřejní
na
profilu
zadavatele
(https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj dostupném také na
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Usteckykraj),
vysvětlení
zadávací dokumentace včetně souvisejících dokumentů a přesného znění žádosti (bez
identifikace žadatele) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti účastníka
zadávacího řízení. To neplatí, pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká
Důvěrných částí zadávací dokumentace (jak je tento pojem definován v čl. 20 této části
zadávací dokumentace), které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona.
Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká Důvěrných částí zadávací
dokumentace, odešle zadavatel nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti
účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětlení Důvěrných
částí zadávací dokumentace v souladu s čl. 22 zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje TENDER ARENA všem účastníkům zadávacího řízení, kteří
splnili podmínky stanovené v čl. 20 zadávací dokumentace pro obdržení Důvěrných částí
zadávací dokumentace.
13.

Změny a doplnění zadávací dokumentace:
Zadavatel je oprávněn doplnit či změnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro
podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
musí být uveřejněna nebo oznámena účastníkům zadávacího řízení stejným způsobem
jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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.
Účastník zadávacího řízení je následně oprávněn podat novou nabídku.

14.

Hodnocení nabídek:
Zadavatel jmenuje pro účely hodnocení nabídek hodnotící komisi. Hodnotící komise
bude zadavatelem pověřena hodnocením a posouzením nabídek.
Hodnotící komise může v souladu s § 46 zákona podle svého uvážení písemně požádat
kteréhokoli účastníka zadávacího řízení, aby objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady, je-li to potřebné pro posouzení a hodnocení
nabídky.
Hodnocení nabídek bude dle § 114 a § 115 zákona provedeno podle ekonomické
výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit ve vztahu k
následujícím kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií
hodnocení na celkovém hodnocení:
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Kritéria hodnocení

Váha kritéria
v celkovém
hodnocení

Přípustná hodnota
kritéria hodnocení

Základní cena dopravního výkonu na
1 km v Kč bez DPH

90 %

Není stanoveno žádné
omezení

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

5%

Pokud bude výše
„Ceny 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“ nižší než 55 %
„Základní ceny
dopravního výkonu na
1 km v Kč bez DPH“,
bude považována ve
smyslu § 113 odst. 2
písm. a) zákona za
mimořádně nízkou
nabídkovou cenu

Úspora za každý 1 km nerealizovaný
z předpokládaného rozsahu veřejných
služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4.
zadávací dokumentace v Kč bez DPH

5%

Není stanoveno žádné
omezení

Popis způsobu hodnocení
a) Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení se použije bodovací
stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých kritérií
hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v
rámci daného kritéria hodnocení.
b) „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.
Nejvýhodnější nabídce v rámci kritéria hodnocení „Základní cena dopravního výkonu
na 1 km v Kč bez DPH“ (tj. nabídce obsahující nejnižší cenu) bude přiděleno 100
bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla
100 a podílu, v jehož čitateli bude hodnota daného kritéria hodnocení uvedená v
nejvýhodnější nabídce a v jehož jmenovateli bude hodnota daného kritéria hodnocení
uvedená v hodnocené nabídce.
c) „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 rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah
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veřejných služeb uvedený v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace. Význam této částky
„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“ vyjádřené v penězích pro výpočet kompenzace, která má být hrazena dle
návrhu Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace, je matematicky
vyjádřen v návrhu Smlouvy obsaženém v příloze A zadávací dokumentace (zejména
čl. 5 odst. 3 Smlouvy).
Pokud bude výše „Ceny 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“ nižší než 55 % „Základní ceny dopravního výkonu na 1
km v Kč bez DPH“, bude považována ve smyslu § 113 odst. 2 písm. a) zákona za
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V takovém případě bude zadavatel postupovat
podle § 113 odst. 4 ZZVZ a požádá účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud ze zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny vyplyne některý z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ve smyslu
§ 113 odst. 6 ZZVZ, bude účastník zadávacího řízení, který ji podal, vyloučen z účasti
v zadávacím řízení. Nebude-li mimořádně nízká nabídková cena účastníkem
zadávacího řízení zdůvodněna, může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení
ve smyslu § 48 odst. 4 ZZVZ.
Nejvýhodnější nabídce v rámci kritéria hodnocení „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“ (tj. nabídce obsahující nejnižší
cenu) bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota
stanovená násobkem čísla 100 a podílu, v jehož čitateli bude hodnota daného kritéria
hodnocení uvedená v nejvýhodnější nabídce a v jehož jmenovateli bude hodnota
daného kritéria hodnocení uvedená v hodnocené nabídce.
d) „Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných
služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH“ je
částka vyjádřená v penězích, kterou zadavatel uspoří za každý 1 km, o který bude
rozsah dopravního výkonu provedený v souladu se Smlouvou nižší než
předpokládaný rozsah veřejných služeb uvedený v čl. 5. odst. 4. zadávací
dokumentace. Význam této částky „Úspora za každý 1 km nerealizovaný
z předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací
dokumentace v Kč bez DPH“ vyjádřené v penězích pro výpočet kompenzace, která
má být hrazena dle návrhu Smlouvy obsaženého v příloze A zadávací dokumentace,
je matematicky vyjádřen v návrhu Smlouvy obsaženém v příloze A zadávací
dokumentace (zejména čl. 5 odst. 3 Smlouvy).
Nejvýhodnější nabídce v rámci kritéria hodnocení „Úspora za každý 1 km
nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst.
4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH“ (tj. nabídce obsahující nejvyšší hodnotu,
resp. cenu) bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová
hodnota stanovená násobkem čísla 100 a podílu, v jehož jmenovateli bude hodnota
daného kritéria hodnocení uvedená v nejvýhodnější nabídce a v jehož čitateli bude
hodnota daného kritéria hodnocení uvedená v hodnocené nabídce.
e) 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. Na tomto základě
stanoví zadavatel pořadí nabídek tak, že nabídka s největším počtem bodů se umístí
na 1. místě a nabídky s nižším počtem bodů se umístí postupně na dalších místech
v pořadí. V případě, že se dvě nebo více nabídek umístí na prvním místě, tedy získají
v rámci celkového hodnocení shodný počet bodů, bude pro stanovení konečného
pořadí těchto nabídek rozhodující kritérium „Základní cena dopravního výkonu na 1
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km v Kč bez DPH“, kdy jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
„Základní cenou dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH“. Pokud by i při aplikaci
tohoto pravidla měly být dvě nebo více nabídek hodnoceny jako ekonomicky
nejvýhodnější, bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem za přítomnosti notáře a
zástupců dotčených účastníků zadávacího řízení.
15.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Zadavatel stanoví, že hodnoty kritérií hodnocení „Základní cena dopravního výkonu na
1 km v Kč bez DPH“, „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“ a „Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného
rozsahu veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez
DPH“ nabídnuté účastníkem zadávacího řízení jsou hodnotami pro účastníka
zadávacího řízení závaznými a musí pokrývat všechny smluvní závazky a vztahovat se
na celý obsah a rozsah plnění nezbytný k řádnému poskytování veřejných služeb podle
Smlouvy. Hodnoty těchto kritérií hodnocení tedy musí pokrývat veškeré činnosti, které je
v souladu se Smlouvou nezbytné provést k řádnému poskytování veřejných služeb. K
případným změnám těchto hodnot nabídnutých účastníkem zadávacího řízení může po
dobu trvání Smlouvy dojít pouze v případech výslovně stanovených ve Smlouvě a v
souladu s příslušnými právními předpisy. Vybraný dodavatel nebude oprávněn vůči
zadavateli při výpočtu kompenzace uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul
do hodnot těchto kritérií hodnocení, nestanoví-li Smlouva jinak.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že vybranému dodavateli bude v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 a zákonem o veřejných službách hradit tzv. kompenzaci.
Pravidla pro výpočet kompenzace jsou uvedena v čl. 5 návrhu Smlouvy uvedeného
v příloze A zadávací dokumentace.

16.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona vyhrazuje právo provést
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek,
přičemž posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení musí být provedeno
minimálně u vybraného dodavatele. Zadavatel písemně zpracuje výsledek posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat údaje uvedené v
§ 123 písm. b) zákona.
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.

17.

Zadávací lhůta:
Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanoví zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta,
po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací
lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Pro
běh zadávací lhůty platí ustanovení § 40 zákona.

18.

Obchodní podmínky a Technické podmínky:
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou stanoveny v závazném vzoru
Smlouvy (včetně jejich příloh) obsaženém v příloze A zadávací dokumentace a dalších
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přílohách zadávací dokumentace. Technické podmínky jsou stanoveny v závazném
vzoru Smlouvy obsaženém v příloze A zadávací dokumentace (zejména v přílohách č.
2 až 4 Smlouvy) a dalších přílohách zadávací dokumentace (zejména v přílohách KM zadávací dokumentace) a upravují zejména zadavatelem závazně definované
technické parametry poskytovaných služeb včetně požadavků na kvalitu autobusů
a odbavovacího zařízení. Účastník zadávacího řízení podáním nabídky a následně
uzavřením Smlouvy potvrzuje, že tyto obchodní podmínky a technické podmínky plně a
bez výhrad akceptuje.
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.
19.

Poskytnutí jistoty:
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je
stanovena ve výši 2.350.000,00 Kč (slovy: dvamilionytřistapadesáttisíc korun českých):
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
-

složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo

-

poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

-

pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.

Peněžní jistota
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. 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.
V případě složení peněžní jistoty na účet zadavatele musí být součástí nabídky
informace o složení jistoty s údaji pro její vrácení.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
Zadavatel doporučuje, aby účastníci zadávacího řízení složili peněžní jistotu
v dostatečném předstihu před podáním nabídky tak, aby mohli do nabídky vložit doklad
o jejím řádném složení.
Bankovní záruka
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. Účastník zadávacího řízení je zejména povinen zajistit, že zadavatel
bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez
námitek či omezujících podmínek banky (účastník zadávacího řízení zejména zajistí, že
Zadavatel nebude povinen vůči bance jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání
bankovní záruky) v případě, že zadavateli vznikne právo na plnění z jistoty ve smyslu §
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41 odst. 8 zákona. Přípustné je i takové znění bankovní záruky, které podmínky pro
skončení platnosti bankovní záruky uvedené v bodech a) až d) závazného vzoru
bankovní záruky tvořícího přílohu D zadávací dokumentace neobsahuje buď vůbec,
nebo obsahuje jen některou z nich. V případě, že by platnost nebo účinnost bankovní
záruky uvedená ve formuláři tvořícím přílohu D zadávací dokumentace měla dle data
uvedeného v příslušné záruční listině uplynout ještě před koncem zadávací lhůty, je
účastník zadávacího řízení povinen platnost a účinnost bankovní záruky v dostatečném
předstihu před takovým uplynutím prodloužit tak, aby bankovní záruka v souladu se
zákonem zůstala v platnosti a účinnosti po celou dobu zadávací lhůty.
Originál záruční listiny, obsahující závazek vyplatit zadavateli plnění z jistoty za
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické formě předložen
zadavateli jako součást elektronické nabídky, a to tak, že v samostatném souboru
bude předložen originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně
elektronických podpisů osob, které záruční listinu vystavily).
Pojištění záruky
Pokud účastník zadávacího řízení zvolí poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, je
účastník zadávacího řízení povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací
lhůty a předložit zadavateli písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek
vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v § 41 odst. 8 zákona.
Písemné prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli plnění z jistoty
za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona musí být v elektronické formě předložen
zadavateli jako součást elektronické nabídky.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že účastník zadávacího řízení
odpovídá za zachování platnosti bankovní záruky a/nebo pojištění záruky po celou dobu
trvání zadávací lhůty, tj. i po dobu, po kterou zadávací lhůta neběží podle § 40 odst. 2 a
§ 246 zákona.
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.
20.

Zadávací dokumentace:
Tato zadávací dokumentace je spolu s přílohami zadávací dokumentací ve smyslu
zákona a je v plném znění zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj dostupném také na
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Usteckykraj
s výjimkou příloh D-H přílohy č. 4 Smlouvy tvořící Přílohu A zadávací dokumentace
(dále jen „Důvěrné části zadávací dokumentace“), které zadavatel poskytne
jednotlivým účastníkům zadávacího řízení na základě jejich žádosti podané
v souladu s čl. 22 této zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického
nástroje TENDER ARENA, ke které bude přiložena dohoda o mlčenlivosti dle vzoru
uvedeného v příloze Q přílohy č. 4 Smlouvy tvořící Přílohu A zadávací
dokumentace (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“) podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem ze strany předmětného účastníka zadávacího řízení ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel poskytne
účastníkovi zadávacího řízení Důvěrné části zadávací dokumentace
prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA do 3 pracovních dnů od
doručení předmětné žádosti o jejich poskytnutí společně s Dohodou o
mlčenlivosti elektronicky podepsanou ze strany zadavatele. S ohledem na
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ustanovení § 96 odst. 1 a 2 zákona musí být předmětná žádost doručena zadavateli
nejméně 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Na později
doručené žádosti nebude zadavatelem brán zřetel.
21.

Nabídka:
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě!
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 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). Každý jednotlivý soubor, který je
součástí nabídky, nesmí přesáhnout velikost 100 MB.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG;
tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z,
přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) 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“) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s 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).
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.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.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou
kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je
podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům 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!).
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
Účastník zadávacího řízení v nabídce výslovně uvede e-mailový a telefonní kontakt.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

strana 18 / 22

Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby podali nabídku v souladu s níže
uvedeným doporučeným členěním:
1) Vyplněný Vzor krycího listu nabídky včetně specifikace nabídkové ceny;
2) Obsah;
3) Čestné prohlášení všech účastníků zadávacího řízení podávajících společnou
nabídku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, o tom, že odpovědnost za plnění
veřejné zakázky nesou všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou
nabídku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, společně a nerozdílně;
4) Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za účastníka zadávacího řízení (§ 83 odst. 1 písm. d) zákona),
(pokud taková situace nastane);
5) Doklady k prokázání kvalifikace:
- Doklady k prokázání základní způsobilosti;
- Doklady k prokázání profesní způsobilosti;
- Doklady k prokázání technické kvalifikace;
6) Čestné prohlášení o částech veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá
plnit prostřednictvím poddodavatelů s uvedením poddodavatelů, jsou-li účastníkovi
zadávacího řízení známí.
7) Čestné prohlášení o akceptaci návrhu Smlouvy, jehož vzor tvoří přílohu F zadávací
dokumentace;
8) Záruční listina - originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů
osob, které bankovní záruku vystavily; nebo písemné prohlášení vydané pojistitelem;
nebo údaje o provedené platbě – dokument obsahující údaje o provedené platbě za
účelem složení peněžní jistoty;
9) Další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované zákonem, či zadavatelem
v této zadávací dokumentaci;
10) Další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení.
22.

Komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení:
Při komunikaci mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení nesmí být narušena
důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nebude umožněn
přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.
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.
V souladu s ust. § 211 zákona zadavatel stanovil následující podmínky pro komunikaci
mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení:
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni
používat přednostně elektronický nástroj dle § 213 zákona.
- Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem a účastníky zadávacího
řízení odesílány prostřednictvím jejich účtů v elektronickém nástroji TENDER
ARENA. Zpráva doručovaná prostřednictvím elektronického nástroje TENDER
ARENA je doručena jejímu adresátovi okamžikem přijetí datové zprávy
na elektronickou adresu adresáta v elektronickém nástroji bez ohledu na skutečnost,
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zda byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický nástroj adresátovi odeslal
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv.
-

23.

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 ) a 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. 21 této zadávací
dokumentace.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídku je možné podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek dostupného na internetové adrese profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj dostupném také na
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Usteckykraj
či na adrese www.tenderarena.cz, a to v rámci záložky „Nabídky“ v detailu veřejné
zakázky (tato funkcionalita je dostupná pouze registrovanému a přihlášenému
dodavateli, viz čl. 21 a 22 zadávací dokumentace výše).
Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem
stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 3. 2021 do 12:00 hodin.
Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou
adresu zadavatele v elektronickém nástroji.

24.

Otevírání nabídek:
Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické
podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli.

25. Další podmínky zadávacího řízení a práva zadavatele:
Zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, výzvu k předložení:
- dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici;
- dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření
Smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.
Zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 zákona ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve
vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o
skutečných majitelích, pokud tyto údaje nelze zjistit podle § 122 odst. 4 zákona.
Vybraný dodavatel bude povinen předložit všechny doklady uvedené v tomto čl.
zadávací dokumentace v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem od doručení výzvy
zadavatele k předložení dokumentů podle tohoto čl. zadávací dokumentace, zpravidla
v termínu do 15 dnů od doručení výzvy.
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Zadavatel si vyhrazuje:
 právo podmínky zadávacího řízení změnit v jeho průběhu souběžně s vysvětlením
zadávací dokumentace;
 právo požadovat od účastníků zadávacího řízení doplňující informace, ověřit si
skutečnosti uvedené v nabídce, případně si sám pořizovat další doklady.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že zadavateli přísluší všechna práva
stanovená zákonem, i když nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci.
26. Uzavření Smlouvy:
Uzavření Smlouvy proběhne podle § 124 zákona. Zadavatel si vyžádá před uzavřením
smlouvy předložení dokumentů podle čl. 25 zadávací dokumentace.
Zadavatel tímto stanoví jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením Smlouvy ve
smyslu § 104 písm. e) zákona povinnost účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější, aby před podpisem Smlouvy předložil zadavateli originál
bankovní záruky za řádné plnění povinností dle Smlouvy ve výši 2 000 000 Kč (slovy:
dva miliony korun českých) ve smyslu čl. 3 odst. 7 Smlouvy dle závazného vzoru
uvedeného v příloze č. 5 Smlouvy. Nepředložení originálu bankovní záruky před
podpisem Smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti
potřebné k uzavření Smlouvy dle § 122 odst. 7 zákona.
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel v souladu s § 125
zákona vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí,
které vyplývá z výsledku původního hodnocení nebo z výsledku nového hodnocení.
Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele
znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího řízení
vyzvaný k uzavření Smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.
Smlouva bude uzavřena jejím podpisem oprávněnými zástupci stran ve formě uvedené
v příloze A této dokumentace. Pouze uzavřená Smlouva založí právně relevantní
závazek ze strany zadavatele a žádné činnosti nemohou být zahájeny před uzavřením
Smlouvy. Vybraný dodavatel zahájí poskytování veřejných služeb v souladu s uzavřenou
Smlouvou.
27. Námitky a dohled nad dodržováním zákona:
Podávání námitek, lhůty a náležitosti, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření Smlouvy
se řídí ustanoveními § 241 až § 246 zákona. Podmínky a způsob přezkoumávání úkonů
zadavatele orgánem dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
upravují § 248 až § 272 zákona.
S pozdravem

Ing. Jan Schiller, v.r.
Hejtman Ústeckého kraje
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Přílohy:
Příloha A:
Příloha B:
Příloha C:
Příloha D:
Příloha E:
Příloha F:
Příloha G:
Příloha H:
Příloha CH:
Příloha I:
Příloha J:
Příloha K:
Příloha L:
Příloha M:

Závazný vzor Smlouvy (včetně příloh)
Vzor krycího listu nabídky
Vzor čestného prohlášení o splnění některých podmínek základní kvalifikace
Vzorové znění bankovní záruky, jejímž prostřednictvím účastník zadávacího
řízení poskytuje jistotu ve smyslu § 41 zákona
Seznam významných služeb
Čestné prohlášení o akceptaci návrhu Smlouvy
Přehled plných mocí
Čestné prohlášení účastníků zadávacího řízení podávajících společnou
nabídku
Závazek integrity
Čestné prohlášení o neexistenci důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení
pro nezpůsobilost
Čestné prohlášení o částech veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
Aktuální znění dokumentu „Tarif IDS ÚK“
Aktuální znění dokumentu „Smluvní přepravní podmínky“
Aktuální znění dokumentů „Definice struktury tarifu UK“, „Principy zúčtování
integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje“ a „Popis tarifu
IDS UK, data pro EOC (bin + xml)“, jak jsou definovány ve Smlouvě tvořící
přílohu A zadávací dokumentace
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