Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k nabídkovému řízení dle §10 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem:

Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu

Objednatel: Město Varnsdorf
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ZA D Á V A C Í DO K U ME NT A CE
pro zpracování nabídky k nabídkovému řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) a zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ZAJIŠTĚNÍ DORPAVNÍ OBSLUŽNOSTI
MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA VE VARNSDORFU
Identifikační údaje o objednateli:
Objednatel: Město Varnsdorf
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Kontaktní osoba: Ivo Musil, referent OSMI
Telefon: +420 417 545 191
E-mail: ivo.musil@varnsdorf.cz
Odkaz na profil zadavatele: https://zakazky.varnsdorf.cz/
Elektronický nástroj zadavatele:

Veškeré úkony v rámci tohoto nabídkového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu nabídkového řízení jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do
elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do
systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na
https://zakazky.varnsdorf.cz/.
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1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ
1.1. Klasifikace předmětu plnění nabídkového řízení
Klasifikace předmětu plnění nabídkové řízení odpovídá položce:
Kódy CPV:
60100000-9
Služby silniční dopravy
60112000-6
Služby veřejné silniční dopravy
1.2. Popis předmětu plnění nabídkového řízení
Předmětem nabídkového řízení je zajištění provozu služeb Městské autobusové
dopravy v územním obvodu města Varnsdorfu, a to v souladu s dopravním
úřadem schválenými licencemi, při respektování platných jízdních řádů MHD
ve Varnsdorfu, začlenění do provozu v rámci Integrovaného dopravního systému
Dopravy Ústeckého kraje a pravidel organizace provozu MHD stanovených
objednatelem.
Provoz na lince městské hromadné dopravy (MHD) bude zajištěn dle
příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících, v platném znění, č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, v platném znění a nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. října 2010
o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických
systémů plateb a odbavení cestujících.
Zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravu se rozumí
poskytnutí služeb vybraného dopravce na obsluhu městské okružní autobusové
linky o 9ti denních spojích při 15 autobusových zastávkách dle schváleného
jízdního řádu v celkovém rozsahu 34.000 km/rok (viz. příloha č.1) .
1.3. Doba plnění veřejné služby
Předpokládané zahájení: srpen 2019
Předpokládané ukončení: červenec 2023
1.4. Místo plnění
Katastrální území města Varnsdorfu.
1.5. Předpokládaná hodnota nabídkového řízení
Při ujetí předpokládaných 34.000 km/rok a v ceně obvyklé za 1km dopravního
výkonu zjištěné v roce 2019 ve výši max. 40,- Kč bez DPH činí předpokládaná
hodnota za celou dobu plnění veřejné zakázky 5.440.000,- Kč bez DPH.
(výpočet 34tis. Km/rok * 40 Kč/km bez DPH *4roky)
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1.6. Předpokládaný rozsah veřejných služeb

7.1

Předpokládaný rozsah veřejných služeb:
Předpokládaný rozsah veřejných služeb za dobu trvání smlouvy v období 4 let činí 34tis.
km/rok (Výchozí dopravní výkon). Objednatel je oprávněn k jednostrannému
zvýšení či snížení Rozsahu veřejné služby následkem trvalé změny v trasování
linky a trvalé změny jízdního řádu dle aktuálních potřeb Objednatele. Dopravce
je povinen přijmout změny Rozsahu veřejné služby požadované Objednatelem, a
to jak v případě navýšení rozsahu a to maximálně o 20% za celou dobu trvání
smlouvy, tak i jeho snížení, maximálně však o 20 % ročního Rozsahu veřejné
služby. Změna Rozsahu veřejné služby ve stanoveném rozsahu nebude mít vlit na
výši aktuální Ceny dopravního výkonu za 1 km JŘ.
Objednatel se zavazuje poskytnout finanční plnění (kompenzaci) veřejné služby
zajištění dopravní obslužnosti do výše prokazatelně vykázané ztráty dopravce v
kalendářním roce.
Max. výše kompenzace je vždy vztažena po celou dobu trvání smlouvy k měsíčnímu
počtu ujetých km, daných platným jízdním řádem a vysoutěženou nabídkovou cenou
dopravce za 1km dopravního výkonu. (nejvýše však 40 Kč/km).
Měsíční fakturace za dílčí plnění veřejné služby je stanovena se splatností 14ti dnů.
Fakturace za jednotlivé měsíce bude vždy obsahovat přesný výčet ujetých km v souladu
s jízdním řádem a celkové tržby dopravce za měsíc. Fakturovaná částka bude vždy
vypočtena jako rozdíl celkového nároku na úhradu počtu ujetých km za vysoutěženou
cenu a měsíčních tržeb na lince MHD.

2. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DOPRAVCE
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona o zadávání veřejných
zakázek hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to pouze dle nejnižší
nabídkové ceny za 1 km dopravního výkonu v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídka
má minimální hodnotu (nejnižší cenu).

3. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek trvá do 10. 06. 2019 do 10:30 hodin.
3.1. Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je dopravce povinen podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s požadavky
elektronického nástroje.
3.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky
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Dopravce sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky vč. rekapitulace nabídkové ceny (příloha č. 2 ZD)
b) obsah svazku
c) podepsaný návrh smlouvy
d) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc)
Čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy budou podepsány osobou
oprávněnou jednat za dopravce.

4. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude doručena objednateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. Veškeré doklady musí být
zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3
ZZZV) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky
odpovídá dopravce
4.1. Místo a datum otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek trvá do 10. 06. 2019 do 10:30 hodin
Datum pro otevírání obálek: 10. 06. 2019 v 10.30 hodin.
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v
elektronické podobě, budou nabídky otevřeny bez účasti dodavatelů.

5. INFORMACE O DOSTUPNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ
Dokumentace nabídkového řízení bude po celou dobu trvání nabídkového
řízení umístěna na profilu zadavatele: https://zakazky.varnsdorf.cz/

6. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objednatel poskytne vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 98
a § 99 ZZVZ. Veškerá komunikace v rámci vysvětlení, změny či doplnění zadávací
dokumentace bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

7. KVALIFIKACE
7.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dopravce, který prokáže splnění:
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-

základní způsobilost podle § 74 zákona
profesní způsobilosti podle § 77 zákona
technické kvalifikace podle § 79 zákona

7.2 Základní způsobilost
Způsobilý není dopravce, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
e) 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 dopravce.
Je-li dopravcem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 7.2 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dopravce právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 7.2 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.2 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.2 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dopravce prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a)výpisu z evidence Rejstříku trestů k bodu 7.2 písm. a) zadávací dokumentace. Je-li
dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele,
b)potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 7.2 písm. b) zadávací
dokumentace,
c)písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 7.2 písm. b)
zadávací dokumentace,
d)písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu
písm. c) zadávací dokumentace,
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e)potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 7.2
písm. d) zadávací dokumentace,
f)výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 7.2. písm. e) zadávací
dokumentace

7.3. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dopravce, který předloží:
a) dle ust. § 77 odst. 1 zákona, ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
b) dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují. Účastník musí doložit živnostenská oprávnění zejména na
následující činnosti: Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

7.4. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže dopravce, který předloží:
a).dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Za významnou službu je požadováno poskytování služeb městské hromadné
(autobusové) dopravy jednomu objednateli v rozsahu alespoň 20.000 linkových km za
kalendářní rok. Kvalifikační požadavek je považován za splněný, bude-li seznam
předložený dodavatelem obsahovat alespoň jednu významnou službu.
b) dle ust. § 79 odst. 2 písm. j) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Objednatel stanovuje minimální provozní a technická zařízení takto:
- odbavovací systém kompatibilní se systémem IDS DÚK
- min. 2 ks městských nízkopodlažních nebo částečně nízkopodlažních
autobusů k obsluze linky MHD v délkovém provedení 10 – 13 m, s
maximálním stářím v době zadávacího řízení 8 let včetně;
- autobusy budou vybaveny zvukovým signalizačním zařízením místa pro
vystupování
- autobusy musí umožňovat bezpečnou přepravu cestujících na invalidním
vozíku a disponovat prostorem pro převoz dětského kočárku v nesloženém
stavu
Dopravce prokáže splnění daného požadavku předložením čestného prohlášení. Vítězný
účastník před podpisem smlouvy musí předložit doklad o vlastnictví daného zařízení
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případně doklad o skutečnosti, že dané zařízení bude mít pro plnění veřejné zakázky k
dispozici.
7.5 Forma dokladů
Doklady o kvalifikaci předkládají dopravci v nabídkách v kopiích. Objednatel si v
souladu s § 53 odst. 4 zákona může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy
objednatel odešle vybranému dopravci výzvu k předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
musí být přeloženy do českého jazyka. Doklady prokazující základní způsobilost podle
§ 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
nabídkového řízení.
Dopravce je oprávněn odkázat na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy či obdobném systému, který umožňuje neomezený dálkový
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

7.6 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Dopravce může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované objednatelem prostřednictvím
jiných osob. Dopravce je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b)doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c)doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d)písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění nabídkového řízení
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění nabídkového řízení, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dopravce.
7.7 Společná nabídka
V případě společné účasti dopravců prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dopravce samostatně.

8. SUBODODAVATELÉ
Dopravce je povinen realizovat sám vlastními silami a vlastními dopravními prostředky
převážnou část veřejné služby, která je předmětem tohoto Nabídkového řízení.
V případě, že Dopravce hodlá k plnění předmětu Nabídkového řízení použít dopravní
prostředky zajištěné jinou formou (např. pronájem, leasing, atd.), které nejsou v jeho
vlastnictví, uvede tuto skutečnost v prohlášení dopravce, které bude součástí nabídky.
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9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky Objednatel stanovil v závazném textu návrhu Smlouvy a jejich
přílohách, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
Smlouva bude uzavřena s vybraným Dopravcem v souladu se závazným vzorem
uvedeným v příloze č. 3 ZD, případně upraveným v důsledku změny zadávacích
podmínek dle § 99 ZZVZ. Do Smlouvy budou doplněny identifikační údaje Dopravce
a další údaje označené k doplnění (zejména výše Ceny).
Před podpisem smlouvy Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k
předložení dokumentů dle § 122 odst. 3, písm. a) zákona.

10. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dopravce je povinen stanovit nabídkovou cenu za jeden km dopravního výkonu na lince
MHD ve Varnsdorfu při předpokládaném počtu celkově ujetých km za rok dle
stanoveného jízdního řádu ( viz. příloha č. 1).
Přípustná hodnota
„Základní cena na 1 km dopravního výkonu“ v Kč bez DPH
„Základní cena na 1 km“ dopravního výkonu v Kč bez DPH nesmí přesahovat 40 Kč.
„Základní cena na 1 km dopravního výkonu“ v Kč bez DPH je částka vyjádřená v
penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné náklady dopravce
a přiměřený zisk dopravce připadající na 1 km dopravního výkonu provedeného v
rozsahu odpovídajícím předpokládanému rozsahu veřejných služeb.

11. STANOVENÍ TECHNICKÝCH
VARIANTY NABÍDEK

PODMÍNEK

A

POŽADAVKŮ

NA

Objednatel upozorňuje, že veškerá vozidla určená k realizaci předmětu Nabídkového
řízení musí být homologována dle platných předpisů a technických norem Evropské
unie a České republiky.
Standardy kvality a bezpečnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto
zákonu, je povinen Dopravce dodržovat v plném znění a všech ustanoveních u vozidel,
která používá pro zajištění závazku veřejných služeb, a na která se tyto standardy dle
výše uvedeného zákona vztahují. Objednatel si další požadované standardy kvality a
bezpečnosti nad rámec standardů kvality a bezpečnosti uvedených ve výše uvedeném
zákoně vyhradil v článku 7.4. Technická kvalifikace, odst.b).
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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19. PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
1. Příloha č. 1 – Rozsah veřejné služby, jízdní řád
2. Příloha č. 2 – Krycí list
3. Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby

Ve Varnsdorfu, dne 09. 04. 2019

Ing. Stanislav Horáček
starosta města
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