Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 06231292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Velká
Hradební 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06231292
jako veřejný zadavatel
tímto poskytuje zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na uzavření Rámcové
dohody na dodávky, zadávanou dle § 3 písm. b) zákona v otevřeném řízení
v nadlimitním režimu.

1.

Název zakázky:
„Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“

2.

Evidenční číslo zakázky:
Přidělené zadavatelem: VZ-508/2018
Přidělené Věstníkem veřejných zakázek: Z2018-019426

3.

Základní údaje o zadavateli:
Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený:
Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:
06231292
Tomáš Jedlička, technický náměstek,
Kontaktní osoba ve
telefon +420 778 111 808,
věcech technických:
e-mail: jedlicka.t@ds-uk.cz
Kontaktní osoba ve
Bc. Věra Koutská, asistentka ředitele
věcech
Telefon: + 420 776 093 583
organizačních:
e-mail: koutska.v@ds-uk.cz
Název:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 06231292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

4.

Zahájení zadávacího řízení:
Zadávací řízení bylo podle § 56 zákona zahájeno dne 12. 6. 2018 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek (VVZ) a Úředním věstníku Evropské unie (TED).
Zadávací řízení je v souladu s § 35 a § 101 zákona rozděleno na čtyři části:
1. část: Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových,
částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m, včetně odbavovacího
a informačního systému;
2. část: Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových,
částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m, včetně odbavovacího
a informačního systému;
3. část: Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 29 ks dvounápravových,
částečně nízkopodlažních autobusů délky 13 m, včetně odbavovacího
a informačního systému;
4. část: Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 36 ks třínápravových, částečně
nízkopodlažních autobusů délky 15 m, včetně odbavovacího a informačního
systému.
Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, několik, nebo všechny části
zakázky s tím, že každá část zakázky bude posuzována a hodnocena
samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně.
Jednomu dodavateli lze zadat i všechny části zakázky. Rámcová dohoda
na příslušnou část či části zakázky bude v souladu s § 132 odst. 2 a § 169 odst. 1
zákona uzavřena na dobu 4 let, a to vždy pouze s jedním účastníkem
zadávacího řízení.

5.

Předmět veřejné zakázky:
1. Předmětem 1. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle
§ 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou
4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude
stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku
nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky
10,5 m (tj. v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 4 – Technická specifikace
vozidla 10,5 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou
linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího
a informačního systému.
2. Předmětem 2. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle
§ 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou
4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude
stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku
nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky
12 m (v rozmezí délky uvedeném Příloze č. 5 – Technická specifikace vozidla
12 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou
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dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního
systému.
3. Předmětem 3. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle
§ 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou
4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude
stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku
nejvýše 29 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky
13 m (v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 6 – Technická specifikace
vozidla 13 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou
dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního
systému.
4. Předmětem 4. části veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle
§ 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou
4 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné Rámcové dohody bude
stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku
nejvýše 36 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky
15 m (v rozmezí délky uvedeném v Příloze č. 7 – Technická specifikace
vozidla 15 m této Zadávací dokumentace), určených pro veřejnou linkovou
dopravu na území Ústeckého kraje, včetně odbavovacího a informačního
systému.
Podrobný popis požadavků na předmět veřejné zakázky, včetně požadavků
na přídavné vybavení a včetně specifikace odbavovacího a informačního
systému, je uveden v Přílohách č. 4 až 7 – Technické specifikace vozidel této
Zadávací dokumentace.
6.

Ostatní osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace odlišné
od zadavatele:
Na zpracování textu této zadávací dokumentace se podílel Ing. František
Končel, zastupující při přípravě tohoto zadávacího řízení zřizovatele zadavatele.

7.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kódy CPV):
34120000-4 Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí
34121100-2 Autobusy veřejné dopravy
34121400-5 Nízkopodlažní autobusy

8.

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

9.

Termín a místo plnění:
Termín plnění:
Rámcová dohoda nezakládá povinnost zadavatele poptávat od vybraného
dodavatele plnění v jakémkoli rozsahu, ani činit výzvu k uzavření dílčí kupní
smlouvy, tj. vybraný dodavatel není na základě Rámcové dohody oprávněn
strana 3 / 15

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 06231292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

požadovat zadání a zadavatel není povinen po dobu trvání Rámcové dohody
zadávat vybranému dodavateli jakékoliv zakázky na poskytování plnění, které
je předmětem Rámcové dohody.
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody
(konkrétní
dodávky
konkrétních
autobusů,
včetně
odbavovacího
a informačního systému) budou v souladu § 169 odst. 2 zákona zadávány
postupem stanoveným v Rámcové dohodě, na základě něhož dojde
k uzavření jednotlivých kupních smluv na realizaci konkrétních dodávek.
Na základě a v souladu s podmínkami Rámcové dohody bude zadavatel
oprávněn (ale nikoliv povinen) požadovat uzavření dílčích kupních smluv
na dodávku autobusů, včetně odbavovacího a informačního systému,
a to v rozsahu a za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Zadavatel je
oprávněn (nikoliv však povinen) požadovat v dílčích kupních smlouvách
dodávku libovolného počtu autobusů s tím, že celkový počet autobusů
požadovaný dohromady ve všech kupních smlouvách nepřevýší maximální
množství uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v bodu 4 této zadávací
dokumentace.
Zadavatel je v rámci kterékoliv uzavřené kupní smlouvy oprávněn požadovat
dodání autobusů, včetně odbavovacího a informačního systému, v těchto
dodacích termínech:
(i) v rámci 1. části veřejné zakázky nejvýše celkem 90 ks autobusů, včetně
odbavovacího a informačního systému (tedy maximální počet, který lze
v rámci 1. části zakázky požadovat) v dodacím termínu stanoveném
zadavatelem v délce nejméně 8 měsíců a nejvíce 24 měsíců od uzavření
příslušné kupní smlouvy;
(ii) v rámci 2. části veřejné zakázky 1. až 50. autobus, včetně odbavovacího
a informačního systému, v dodacím termínu stanoveném zadavatelem
v délce nejméně 8 měsíců a nejvíce 24 měsíců od uzavření příslušné kupní
smlouvy; zbývající část plnění (tedy 51. až 71. autobus, včetně
odbavovacího a informačního systému) je zadavatel oprávněn požadovat
v dodacím termínu stanoveném zadavatelem v délce nejméně 10 měsíců
a nejvíce 24 měsíců od uzavření příslušné kupní smlouvy;
(iii) v rámci 3. části veřejné zakázky nejvýše celkem 29 autobusů, včetně
odbavovacího a informačního systému (tedy maximální počet, který lze
v rámci 3. části zakázky požadovat) v dodacím termínu stanoveném
zadavatelem v délce nejméně 10 měsíců a nejvíce 24 měsíců od uzavření
příslušné kupní smlouvy;
(iv) v rámci 4. části veřejné zakázky 1. až 22. autobus, včetně odbavovacího
a informačního systému, v dodacím termínu stanoveném zadavatelem
v délce nejméně 8 měsíců a nejvíce 24 měsíců od uzavření příslušné kupní
smlouvy; zbývající část plnění (23. až 36. autobus, včetně odbavovacího
a informačního systému) je zadavatel oprávněn požadovat v dodacím
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termínu stanoveném zadavatelem v délce nejméně 10 měsíců a nejvíce
24 měsíců od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Místo plnění:

10.

Místem dodání autobusů, včetně odbavovacího a informačního
systému, bude odstavná plocha na adrese Jateční 426,
Ústí nad Labem.

Požadavky na kvalifikaci účastníků
Zadavatel požaduje v rámci podání nabídek prokázat splnění kvalifikace takto:
Pro 1. část zakázky:


základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
způsobem dle § 75 zákona



profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje



technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
doložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky
celkem nejméně 30 ks dvounápravových nebo třínápravových
autobusů a nejméně 30 ks odbavovacího a informačního systému

Pro 2. část zakázky:


základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
způsobem dle § 75 zákona



profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje



technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
doložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky
celkem nejméně 23 ks dvounápravových nebo třínápravových
autobusů a nejméně 23 ks odbavovacího a informačního systému

Pro 3. část zakázky:
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základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
způsobem dle § 75 zákona



profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje



technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
doložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky
celkem nejméně 10 ks dvounápravových nebo třínápravových
autobusů a nejméně 10 ks odbavovacího a informačního systému

Pro 4. část zakázky:


základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
způsobem dle § 75 zákona



profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje



technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení
doložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky
celkem nejméně 12 ks dvounápravových nebo třínápravových
autobusů a nejméně 12 ks odbavovacího a informačního systému

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník prokázat splnění
kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné
zakázky. Zadavatel nepřipouští nahradit předložení dokladů čestným
prohlášením v jiných případech, než ve kterých je prokázání způsobilosti
čestným prohlášením výslovně stanoveno zákonem.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník 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 Rámcové dohody.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
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kritéria způsobilosti nejpozději k okamžiku 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Předloží-li dodavatel 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 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní
způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazování kvalifikace certifikátem:
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené
v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Prokazování prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace:
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě
společné účasti dodavatelů bude postupováno dle § 82 a 83 zákona.
Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni.
11.

Hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude dle § 114 a § 115 zákona provedeno pro každou část
veřejné zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti nabídek,
a to podle následujících kritérií hodnocení a jejich váhy:
1. Celková nabídková cena bez DPH
2. Předpokládané náklady na spotřebovanou naftu

váha kritéria = 60 %
váha kritéria = 40 %

Při hodnocení bude zadavatel hodnotit ceny a náklady bez DPH.
Popis způsobu hodnocení
1) Celková nabídková cena bez DPH:
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude zadavatel rozhodovat o výběru
nejlevnější nabídkové ceny za všechna vozidla, včetně odbavovacího
a informačního systému, která mohou být předmětem dodávky v příslušné
části veřejné zakázky, v Kč bez DPH, jež bude v Krycím listu nabídky
obsažena v části B. III – „Celková nabídková cena bez DPH“. Nejvýhodnější
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nabídkou dle tohoto kritéria hodnocení bude nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou, která získá 100 bodů. Ostatní nabídky budou přepočteny
níže uvedenou metodou hodnocení.
2) Předpokládané náklady na spotřebovanou naftu:
Předpokládané náklady na spotřebovanou naftu budou vypočteny
na základě níže uvedeného vzorce s tím, že v rámci daného vzorce bude
posuzována hodnota průměrné spotřeby nafty v litrech na 100 km proběhu
vozidla, uvedená účastníkem v jeho nabídce na příslušnou část zakázky,
dle výsledků testů podle metodiky UITP SORT cyklus 3, v posledním znění,
vyhotovených autorizovanou zkušebnou působící na území Evropské unie,
která provedla příslušné měření pro účastníka (dále také jen „SORT 3“).
Výsledek testů dle předchozí věty je účastník povinen v nabídce doložit
v originále nebo ověřené kopii, v případě cizojazyčného dokladu
s překladem do češtiny nebo slovenštiny. V případě pochybností
o správnosti uvedeného překladu bude zadavatel oprávněn si od účastníka
vyžádat úředně ověřený překlad.
V rámci níže uvedeného vzorce bude účastníkem uvedená a shora
uvedeným způsobem doložená hodnota průměrné spotřeby dle SORT 3
vynásobena celkovým předpokládaným proběhem kilometrů všech
vozidel, která mohou být předmětem dodávky v příslušné části veřejné
zakázky, a to za dobu jednoho roku, vyděleným stem, a dále vynásobena
cenou nafty (cenu nafty pro potřeby výpočtu tohoto kritéria zadavatel
stanoví ve výši 30,00 Kč/litr), takto:
Pro 1. část zakázky – vozidla kategorie délky 10,5 m:
Náklady na spotřebovanou naftu = Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3 x 90 x 850 x 30
Zadavatel uvádí, že v rámci shora uvedeného vzorce je předmětem nabídky účastníka
a předmětem hodnocení pouze parametr „Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3“. Ostatní
části uvedeného vzorce představují přednastavené hodnoty, které nejsou předmětem
nabídky účastníka.

Pro 2. část zakázky – vozidla kategorie délky 12 m:
Náklady na spotřebovanou naftu = Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3 x 71 x 890 x 30
Zadavatel uvádí, že v rámci shora uvedeného vzorce je předmětem nabídky účastníka
a předmětem hodnocení pouze parametr „Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3“. Ostatní
části uvedeného vzorce představují přednastavené hodnoty, které nejsou předmětem
nabídky účastníka.

Pro 3. část zakázky – vozidla kategorie délky 13 m:
Náklady na spotřebovanou naftu = Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3 x 29 x 910 x 30
Zadavatel uvádí, že v rámci shora uvedeného vzorce je předmětem nabídky účastníka
a předmětem hodnocení pouze parametr „Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3“. Ostatní
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části uvedeného vzorce představují přednastavené hodnoty, které nejsou předmětem
nabídky účastníka.

Pro 4. část zakázky – vozidla kategorie délky 15 m:
Náklady na spotřebovanou naftu = Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3 x 36 x 790 x 30
Zadavatel uvádí, že v rámci shora uvedeného vzorce je předmětem nabídky účastníka
a předmětem hodnocení pouze parametr „Prům. spotřeba vozidla dle SORT 3“. Ostatní
části uvedeného vzorce představují přednastavené hodnoty, které nejsou předmětem
nabídky účastníka.

Výsledkem hodnocení bude stanovení nejvýhodnější nabídky samostatně za každou
část zakázky. Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto kritéria hodnocení bude nabídka
s nejnižšími předpokládanými náklady na spotřebovanou naftu (stanovenými shora
popsaným způsobem), která získá 100 bodů. Ostatní nabídky budou přepočteny níže
uvedenou metodou hodnocení.
Metoda hodnocení:
Pro shora uvedená kritéria hodnocení (tj. celková nabídková cena, předpokládané
roční náklady na spotřebovanou naftu), bude bodová hodnota stanovena podle
následujícího vzorce:
nejvýhodnější nabídka
Počet bodů = -------------------------------------- x 100
hodnocená nabídka
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií hodnocení, která
jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvhodnější nabídkou je ta, která získá
nejvyšší celkový počet bodů. Další nabídky budou seřazeny vzestupně od nejvyššího
celkového počtu bodů po nejnižší.
Údaje uvedené účastníkem v jeho nabídce jsou pro daného účastníka závazné
i v průběhu následného plnění veřejné zakázky.
Pro přehlednost a kontrolu zadavatel doporučuje, aby výše hodnocené údaje byly
uvedeny v rámci nabídky v krycím listu nabídky, zpracovaném v souladu se vzorem
obsaženým v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
V případě, že celkové hodnocení u kterékoliv části zakázky bude u účastníků
na 1. a 2. místě shodné, rozhodne o pořadí účastníků v rámci této části zakázky nižší
celková nabídková cena, bude-li shodná i celková nabídková cena, rozhodne
o výběru nejvhodnější nabídky náhodný výběr losem, k němuž budou přizváni
zástupci dotčených účastníků.
12.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník v nabídce uvede nabídkovou cenu za jeden autobus (včetně
odbavovacího a informačního systému) a za všechny autobusy příslušné
kategorie dle části zakázky, na kterou podává nabídku.
Účastník je povinen v rámci nabídkové ceny zohlednit veškeré náklady spojené
s vybavením autobusů (včetně odbavovacího a informačního systému)
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a zajištěním záručního servisu autobusů (včetně odbavovacího a informačního
systému).
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena bude
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Žádné jiné dodatečné
platby nebude zadavatel vybranému dodavateli hradit.
Nabídková cena bude uvedena ve struktuře a vnitřním členění stanoveném ve
vzoru Krycího listu nabídky, obsaženém v Příloze 2 této zadávací dokumentace.
13.

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.

14.

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 120 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.

15.

Obchodní podmínky a Technické podmínky:
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou stanoveny v závazném
vzoru Rámcové dohody (včetně jejich příloh) obsažené v příloze č. 1 Rámcová
dohoda, a účastník je povinen je plně akceptovat při podání nabídky
a následně při uzavření Rámcové dohody. Technické podmínky, obsažené
v příloze č. 4 až 7 této Zadávací dokumentace, představují zadavatelem
závazně definované technické parametry poptávaných autobusů, včetně
odbavovacího a informačního systému.
Účastník v nabídce předloží návrh Rámcové dohody na příslušnou část veřejné
zakázky, jenž musí přesně odpovídat závaznému vzoru Rámcové dohody, jež je
přílohou zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn, resp. povinen provádět
změny a/nebo doplnění proti závaznému vzoru Rámcové dohody obsaženému
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace pouze v případech, kdy to instrukce
zadavatele výslovně ukládají, resp. povolují, zejména je povinen doplnit
nabídkovou cenu. V opačném případě může být účastník z účasti v zadávacím
řízení vyloučen. Účastník je povinen doložit k návrhu Rámcové dohody všechny
požadované přílohy.

16.

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.tenderarena.cz/profily/dsuk
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17.

Nabídka
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě!
Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení na každou část
zakázky jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
v zadávacím řízení na stejnou část zakázky prokazuje kvalifikaci.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB
ostatní dokumenty nabídky.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. *DOC, *DOCX, *RTF, *XLS, *XLSX nebo *PDF (nejlépe ve verzi
podporující fulltextové vyhledávání).
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické
podobě:
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný
elektronický nástroj
TENDER ARENA dostupný na internetové adrese profilu zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk
či na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod
na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou
podporu.
Dle tam uvedených informací by účastník zadávacího řízení měl pro podání
nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem:
frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní
počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení
2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení by
rovněž měl mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má
nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován
jako dodavatel v elektronickém nástroji TENDER ARENA (odkaz „registrace
dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele
musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace
trvá dle informací uvedených na uvedené webové stránce až 48 hodin
(v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů. Registrace není
zpoplatněna.
Nabídka bude jako celek podepsána uznávaným elektronickým podpisem
osoby oprávněné podepisovat za účastníka. U dokumentů, které budou
součástí nabídky, zadavatel nevyžaduje, aby byly elektronicky podepsány.
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Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení
zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak,
aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se
rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
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.
Pokud se rozhodne dodavatel podat nabídku na více částí zakázky, je povinen
podat nabídku na každou část zakázky samostatně.
Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže
uvedená struktura nabídky má pouze doporučující charakter:
„Svazek č. 1 – Základní údaje“ obsahuje následující doklady:
1) Krycí list nabídky, včetně údajů o nabídkové ceně;
2) Obsah svazku č. 1;
3) Smlouva, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (§ 83 odst. 2 a 3
ZZVZ);
4) Doklady a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele (§ 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ), (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 součástech veřejné zakázky, které účastník
zadávacího řízení zamýšlí zadat jiné osobě, uvedení poddodavatelů.
„Svazek č. 2 – Doplňující údaje“ obsahuje následující doklady:
1) Obsah svazku č. 2;
2) Podrobný popis a specifikace nabízeného autobusu, z něhož je patrné
dodržení jednotlivých požadavků zadavatele na předmět plnění.
3) Výsledky testů podle metodiky UITP SORT cyklus 3
4) Návrh Rámcové dohody
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5) Další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované zákonem,
či zadavatelem v této zadávací dokumentaci;
6) Další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího
řízení.
18.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost
nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn
přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.
Komunikace mezi dodavatelem 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 Rámcové dohody.
V souladu s ust. § 211 a § 279 odst. 2 zákona zadavatel stanovil následující
podmínky pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem:
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat
výlučně elektronický nástroj dle § 213 zákona.
- Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem
a dodavateli odesílány prostřednictvím jejich účtů v elektronickém nástroji
TENDER ARENA.
- 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 uživatel dodavatele musí pro podání nabídky
disponovat rolí „účastník zakázky“.

19.

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.tenderarena.cz/profily/dsuk
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 bod 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 25. 9. 2018 do 10:00 hodin.
Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí
na elektronickou adresu zadavatele v elektronickém nástroji.
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20.

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.

21. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel uvedl v této zadávací dokumentaci veškeré údaje, požadavky
a podmínky, které měl k dispozici o zamýšleném plnění veřejné zakázky v době
zpracování zadávací dokumentace. V případě, že zadavatel získá další
informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je neprodleně všem
dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele formou vysvětlení zadávací
dokumentace, případně její změny či doplnění.
Dodavatelé jsou oprávněni podle § 98 odst. 3 zákona písemně požadovat
po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají prostřednictvím profilu
zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/dsuk
viz též čl. 19 této zadávací dokumentace, a to nejpozději v termínu
8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud nebude
žádost doručena v tomto termínu, není zadavatel povinen vysvětlení
poskytnout.
Zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlí postupem podle § 98 zákona,
včetně zveřejnění přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede
v souladu s § 99 zákona.
22. 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 písm. a) zákona originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici
dle 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 odst. 3 zákona vyzve
vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích, pokud tyto údaje nelze zjistit podle
odst. 4 zákona.
Vybraný dodavatel doklady doloží ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy
k doložení.
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Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 06231292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

Zadavatel si vyhrazuje právo:
 podmínky zadávacího řízení změnit v jeho průběhu souběžně s vysvětlením
zadávací dokumentace;
 požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídce, případně si sám pořizovat další doklady;
 podle § 170 zákona zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127
zákona; v takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího
řízení uvede odůvodnění takového postupu.

S pozdravem

Ing. Milan
Šlejtr
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Milan Šlejtr
DN: cn=Ing. Milan Šlejtr,
c=CZ, givenName=Milan,
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Ing. Milan Šlejtr – ředitel
Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

Závazný vzor Rámcové dohody
Vzor krycího listu nabídky pro jednotlivé části zakázky
Vzor ČP o splnění některých podmínek základní způsobilosti
Technická specifikace vozidla 10,5 m
Technická specifikace vozidla 12 m
Technická specifikace vozidla 13 m
Technická specifikace vozidla 15 m
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