Zadávací dokumentace
dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„NÁKUP AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT
MORAVA A.S.“

ZADAVATEL:

Veolia Transport Morava a.s.
se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00, Ostrava –
Moravská Ostrava
IČ: 25827405
DIČ: CZ699001947
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080

ZASTOUPEN ve smyslu § 151 ZVZ: Mgr. Jan Toman, advokát
se sídlem Na Ořechovce 580/4
IČ: 71457747
zapsán v registru ČAK pod č. 11050
e-mail: jan.toman@akjato.cz
tel: +420 721 846 800
TYP ZAKÁZKY:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle § 8 ZVZ

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Otevřené dle § 27 ZVZ

Kategorie:

Druh autobusu

Počet kusů

1.1

Autobus meziměstský do 11 m

9

1.2

Autobus meziměstský do 12 m

2

1.3

Autobus meziměstský low entry do 12 m

2

1.4

Autobus meziměstský low entry CNG do 12 m

6

1.5

Autobus meziměstský low entry CNG do 11 m

3

1

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 22 ks autobusů pro veřejnou
silniční dopravu.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena do pěti níže uvedených
samostatných podskupin (kategorií autobusů) - částí veřejné zakázky, příčemž uchazeč je
oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky:
část A) kategorie Autobus meziměstský do 11 m
část B) kategorie Autobus meziměstský do 12 m
část C) kategorie Autobus meziměstský low entry do 12 m
část D) kategorie Autobus meziměstský low entry CNG do 12 m
část E) kategorie Autobus meziměstský low entry CNG do 11 m
Pro jednotlivé kategorie autobusů jsou dále určeny základní závazné technické podmínky
a další závazné specifické požadavky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen dodržet ve své nabídce požadovanou technickou specifikaci
nabízených autobusů, přičemž vychází ze základních závazných technických podmínek a
dalších

závazných

specifických

požadavků

zadavatele, uvedených

v této zadávací

dokumentaci. Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek s ohledem na nutnost stanovit
technické

parametry

nediskriminačním

a

tak,

aby

bylo

transparentním

možné
způsobem

při

posuzování

rozhodnout

jednotlivých

o výběru

nabídek

nejvhodnější

nabídky. Pokud je v technické specifikaci uveden a požadován jako doplňkové zařízení
konkrétní výrobek, je možno nahradit takový výrobek adekvátním a rovnocenným
výrobkem stejných parametrů.
(části předmětu plnění označené písm. A) až E) dále společně také jako „předmět VZ“)
2. Postup zadavatele v rámci VZ
Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena kupní smlouva, respektive kupní
smlouvy na nákup předmětu VZ dle kategorií vymezených v části 1 písmena A/ B/ C/ D/
E/, tedy na dílčí plnění vymezená ve smyslu § 98 ZVZ. Kupní smlouva/smlouvy bude/ou
uzavřena/y v souladu se zadávacími podmínkami (tj. podmínkami a požadavky
uvedenými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci) a
nabídkou vybraného uchazeče.
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3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění bude sídlo zadavatele, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak.
4. Doba plnění veřejné zakázky
4.1. Doba plnění je v rámci projektu rozložena do dílčích dodávek autobusů (viz tabulka
níže).
kategorie

Datum plnění:

Počet kusů:

září 2013

7

listopad 2013

2

1.2

říjen 2013

2

1.3

říjen 2013

2

1.4

listopad 2013

6

1.5

říjen 2013

3

1.1

4.2. Předpokládaný termín zahájení plnění je září 2013.
4.3. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením tohoto
zadávacího

řízení

a

podepsáním

kupní

smlouvy.

Zadavatel

si

vyhrazuje

právo

jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.
5. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 86 650 000,- Kč bez DPH v součtu za
všechny části veřejné zakázky.
6. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je dostupná v plné verzi v listinné i elektronické podobě na adrese
zástupce zadavatele a dále je dálkově přístupná na profilu zadavatele.

B. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Nabídková cena (členění)
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1.1. Uchazeč uvede ve své nabídce závaznou nabídku ceny, která bude vymezena jako
celková cena za všechny autobusy nabízené v rámci každé kategorie – části veřejné
zakázky, a to v Kč bez DPH (dále jen „nabídková cena“). Uchazeč uvede v nabídce
zároveň vždy také cenu za jeden nabízený autobus. Všechny ceny budou uvedeny
současně v rozlišení bez DPH, samostatně vypočtená DPH a cena vč. DPH.
1.2. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace a současně v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 této
zadávací dokumentace. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a
nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré služby a dodávky související s dodávkou.
1.3. V nabídce uchazečem uvedená cena je pro uchazeče závazná po celou dobu plnění
předmětu veřejné zakázky, resp. účinnosti smlouvy a nesmí být po podání nabídky
uchazečem dále měněna. Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávacími
podmínkami a včetně všech doplňků, které mají být do ceny vozidel zahrnuty.
1.4. Zadavatel stanovuje s ohledem na zájem dosáhnout co možná nejvýhodnější cenu
nejvyšší možnou nabídkovou cenu v souhrnu za kategorii 1.1 ve výši 31 950 000,- Kč bez
DPH, za kategorii 1.2 ve výši 7 300 000,- Kč bez DPH, za kategorii 1.3 ve výši
7 800 000,- Kč bez DPH, za kategorii 1.4 ve výši 26 700 000,- Kč bez DPH a za kategorii
1.5 ve výši 12 900 000,- Kč bez DPH.
2. Způsob fakturování
Způsob fakturování a další platební podmínky jsou uvedeny v textu kupní smlouvy a jsou
pro uchazeče závazné. Zadavatel nebude poskytovat zálohy na kupní cenu.
3. Daň z přidané hodnoty
3.1. Pokud je uchazeč plátcem daně z přidané hodnoty, bude oprávněn v rámci plnění
připočítat k odměně daň z přidané hodnoty, která bude vypočtena dle příslušných
právních předpisů ČR platných ke dni vystavení příslušné faktury. Skutečnost, že je
plátcem DPH přitom výslovně uvede v nabídce (v části, kde vyčísluje nabídkovou cenu).
3.2. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto skutečnost výslovně uvede
v nabídce (v části, kde vyčísluje nabídkovou cenu). Zadavatel stanoví, že i kdyby se
uchazeč stal plátcem DPH dodatečně, bude platit, jakoby nabídková cena uvedená v
nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Uchazeč je tedy povinen příslušnou část nabídkové
ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad
rámec nabídkové ceny. Změna sazeb DPH je řešena odlišně (viz níže).
4. Překročení nabídkové ceny
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Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, rozšíří-li zadavatel v průběhu doby
plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost autobusů, a to nad rámec stanovený
v nabídce.
Výši nabídkové ceny je dále možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů
upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.
C. ZÁRUKA
Délky trvání záručních lhůt za vady a podmínky uplatnění záruk jsou uvedeny v textu
kupní smlouvy a jsou pro uchazeče závazné.
D. JISTOTA
1. Výše jistoty
K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení
zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje poskytnutí jistoty ve výši 50.000,- Kč
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jeden autobus, který bude předmětem jeho
nabídky. Jistotu je uchazeč povinen ve smyslu § 67 odst. 1 ZVZ poskytnout výhradně
jednou z následujících forem, a to buď formou složení peněžní částky na účet zadavatele
nebo formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.
2. Složení peněžní částky
2.1. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet zadavatele
č .ú. 27-1169670207/0100, vedený u Komerční banky, variabilní symbol IČ dodavatele.
2.2. Dokladem o poskytnutí jistoty se rozumí :
-

originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je celá částka
odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu
zadavatele nebo

-

originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo

-

originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v
příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný, případně

-

originál nebo úředně ověřená kopie příslušné pokladní složenky, pokud uchazeč
poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

2.3. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele
nejpozději den předcházející dni otevírání obálek.
2.4. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední
překlad.
3. Bankovní záruka
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3.1. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty v souladu s § 43 ZVZ.
3.2. Dokladem o poskytnutí jistoty se rozumí :
- originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavené ve prospěch zadavatele jako
oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli
plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy
zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími
podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2
a 4 ZVZ nebo neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle § 82
odst. 4 ZVZ.
3.3. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední
překlad.
4. Pojištění záruky
4.1. Pojištění záruky musí být doloženo pojistnou smlouvou, ze které musí vyplývat, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou mající právo na pojistné plnění je zadavatel.
4.2. Dokladem o pojištění záruky se rozumí:
písemné

prohlášení

vydané

pojistitelem

pojištěnému

obsahující

závazek

vyplatit

zadavateli za podmínek uvedených v § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.
4.3. Není-li doklad o pojištění záruky v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední
překlad.
E. KVALIFIKACE

1. Obecné informace a podmínky pro splnění kvalifikace
1.1. Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 50 a 51 ZVZ v rozsahu
dále stanoveném zadavatelem.
1.2. Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy uchazečem
v kopii ( § 57 odst. 1 ZVZ ).
1.3. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. poslednímu dni pro podání nabídek,
starší 90 kalendářních dnů ( § 57 odst. 2 ZVZ ).
1.4. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a
musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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1.5. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
2. Rozsah kvalifikace vyžadované zadavatelem
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
(a)

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ v rozsahu a způsobem dle části
3 této zadávací dokumentace,

(b)

profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ v rozsahu a způsobem dle
části 4 této zadávací dokumentace,

(c)

předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,

(d)

technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ v rozsahu a způsobem dle
části 5 této zadávací dokumentace.

3. Základní kvalifikační předpoklady
3.1. Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 písm. a) až h) a j), k) ZVZ, a to tím, že prokáže, že je dodavatelem:
a/

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b/

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
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zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c/

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d/

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e/

který není v likvidaci,

f/

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g/

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h/

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

j/

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k/

mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3.2.

Uchazeč

prokáže

splnění

základních

kvalifikačních

předpokladů

předložením

následující dokumentů v souladu s § 53 odst. 3 ZVZ:
a/

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k prokázání čl. 3.1. písm. a/ a b/ výše,

b/

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení k prokázání čl. 3.1. písm. f/ výše,

c/

potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu k prokázání čl. 3.1. písm. h/
výše,

d/

čestného prohlášení ve vztahu k prokázání čl. 3.1. písm. c/ až e/, g/, j/ a k/ výše.
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4. Profesní kvalifikační předpoklady
4.1. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ prokáže uchazeč
předložením:
a/

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (v souladu s § 54 písm a/ ZVZ),

b/

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění.

5. Technické kvalifikační předpoklady
5.1. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 1
písm a) a e) ZVZ je uchazeče povinen předložit následující informace a doklady dle § 56
odst. 5 písm. a) ZVZ:
a/ seznam významných dodávek a služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí;
b/ popisy a fotografie dodávaných autobusů.
5.2. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b)
ZVZ:
a/ seznamem významných dodávek a služeb realizovaných uchazečem, doplněný o
přílohy:
1.

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány

veřejnému zadavateli, nebo
2.

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než

veřejnému zadavateli, nebo
3.

čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než

zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně (toto čestné prohlášení musí obsahovat stejné
obsahové náležitosti jako stanoví zadavatel pro seznam významných dodávek a
služeb viz níže).
Seznam významných dodávek a služeb musí obsahovat minimálně následující obsahové
náležitosti:
-

vymezení osoby, které bylo plnění poskytnuto,

-

místo plnění,

-

stručný popis předmětu dodávek,

-

kontaktní osoba,

-

prohlášení, že bylo plněno řádně.
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b/ popisy a fotografie dodávaných autobusů včetně plánků interierů jednotlivých
autobusů.
5.3. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ
je následující:
a/ uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných
služeb realizovaných v posledních třech (3) letech uvede:
- minimálně jednu zakázku s předmětem obdobným předmětu VZ spočívající v dodávce
autobusů s objemem celkové ceny ve výši alespoň 50 mil Kč.
b/ uchazeč prokáže splnění technické kapacity, pokud prokáže, že je schopen dodat
autobusy se stejnými nebo obdobnými parametry, jako jsou předmětem této veřejné
zakázky.
5.4. Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i
jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné
doklady odmítnout.
6. Jiné způsoby plnění/prokázání kvalifikace
6.1. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných uchazečů (dle § 125 ZVZ) mohou
prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů vydaným dle
§ 128 ZVZ v listinné podobě v rámci systému kvalifikovaných uchazečů výpisem ne
starším 3 měsíců. Výpis nahrazuje pouze údaje uvedené v § 127 odst. 1 písm. a) a b)
ZVZ. Ostatní skutečnosti je povinen prokázat v souladu se ZVZ a pravidly uvedenými v
této zadávací dokumentaci. Zadavatel výslovně upozorňuje, že základní kvalifikační
kriteria uvedená pod písmeny j/ a k/ § 53 odst. 1 ZVZ nelze prokazovat výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
6.2. Uchazeči mohou prokázat splnění kvalifikace zadavateli předložením certifikátu v
listinné podobě, který byl vydán v rámci systému certifikovaných uchazečů (dle § 133
ZVZ) osobou akreditovanou pro činnost v systému certifikovaných uchazečů. Certifikát
nahrazuje splnění kvalifikace uchazečem v rozsahu v něm uvedených údajů.
6.3. Zadavatel nepřipouští z technických důvodů prokázání kvalifikačních předpokladů
pomocí elektronických prostředků podle § 149 ZVZ.
6.4. Přestane-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeč splňovat
kvalifikaci, je povinen toto nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů oznámit písemně
zadavateli a současně doložit potřebné dokuemtny prokazující splnění kvalifikace do
deseti (10) pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
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6.5. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval veškeré své
subdodavatele uvedením jejich jména, případně obchodní firmy, sídla, identifikačního
čísla a rozsahu části zakázky, kterou bude subdodavatel realizovat po dobu realizace
zakázky. Ustanovení § 64 odst. 5 a 6 ZVZ platí obdobně.
6.6. Zadavatel přijme za podmínek stanovených ZVZ výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných

dodavatelů

(dále

jen

„zahraniční

seznam"),

popřípadě

příslušný

zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského
hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená
Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté
platí obdobně, tzn. že doklad prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak. Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního
seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má
zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Pokud z výpisu ze
zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel
prokázal splnění:
-

základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1,

-

profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 54,

-

ekonomické a

finanční

kvalifikační

předpoklady splní

uchazeč předložením

čestného prohlášení,
-

technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky,

nahrazuje

výpis

ze

zahraničního

seznamu

či

zahraniční

certifikát

za

podmínek

stanovených v odstavci 6.6 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto
odstavce, popřípadě splnění její příslušné části.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být
platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
7. Důsledek nesplnění/neprokázání kvalifikace
Pokud uchazeč nesplní kvalifikaci v plném rozsahu, bude v souladu s § 60 ZVZ vyloučen z
účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své
rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu.
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F. PRÁVA ZADAVATELE

1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení jako celek nebo i jen jakoukoli
jeho jednotlivou část.
1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, úpravu či doplnění zadávacích podmínek.
Změnu oznámí všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.
1.3. Zadavatel je oprávněn na základě vlastního uvážení vyzvat uchazeče k upřesnění
předložených informací či dokladů objasňujících splnění kvalifikačních předpokladů.
Nesplnění základních závazných technických podmínek nebo závazných specifických
požadavků je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
1.4. Zadavatel nepřipouští podle § 70 ZVZ variantní řešení nabídky a výslovně připouští
rozdělené předmětu VZ na části.
1.5. Uchazeči nejsou ve vztahu k zadavateli oprávněni k úhradě žádných nákladů, které
jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
G. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uchazeč je povinen předložit v rámci nabídky návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 4
zadávací dokumentace. Podává-li uchazeč nabídku na všechny části veřejné zakázky, je
povinen předložit pět kupních smluv samostatně na každou část plnění veřejné zakázky.
Smlouva musí splňovat veškeré požadavky zadavatele v souladu s touto zadávací
dokumentací a oznámením zadávacího řízení. Návrh smlouvy musí být ze strany
uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně písemně zmocněnou;
originál nebo úředně ověřená kopie písemného zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče. Pokud zadavatel vynechal určitou část obchodních podmínek,
které má na základě své nabídky doplnit uchazeč, musí tyto části v návrhu smlouvy uvést
tak, aby byl smlouva v úplné shodě s nabídkou uchazeče. Uchazeč není oprávněn s
výjimkou údajů popsaných v předchozí větě v návrhu smlouvy měnit nebo přidávat
jakýkoliv údaj či ustanovení. Pokud toto pravidlo poruší, je tento postup důvodem pro
vyloučení nabídky. Návrh kupní smlouvy vždy samostatně pro jednotlivé části veřejné
zakázky musí obsahovat minimálně následující náležitosti:
-

splnění požadavků zadavatele na základní závazné požadavky, vymezené pro
jednotlivé kategorie v technické specifikaci;

-

smluvní závazek dodavatele vybavit zadavatele veškerou technickou dokumentací
a katalogem náhradních dílů k předmětnému typu autobusu, včetně jejich
aktualizace v průběhu celé doby životnosti autobusu a závazek k proškolení
pracovníků určených zadavatelem ohledně provozu a obsluhy předmětu veřejné
zakázky;
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termín plnění, přičemž prodávající (uchazeč) se zaváže, že vyzve kupujícího

-

(zadavatele) k převzetí předmětu plnění minimálně 7 dní přede dnem plnění
uvedeným ve výzvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
celková kupní cena pro jednotlivé části bez DPH a včetně DPH, její splatnost a

-

fakturační podmínky; dále uchazeč uvede ceny jednotlivých autobusů včetně DPH
a bez DPH.
H. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A
PODÁNÍ NABÍDKY

1. Požadavky na obsah a formu zpracování nabídky
1.1. Nabídku podá uchazeč písemně celkem v 1 vyhotovení a 1x v elektronickém
vyhotovení na CD médiu a to ve formátu *doc nebo *pdf.
1.2. Návrh smlouvy, krycí list i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené
v nabídce musejí být podepsány osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za
uchazeče (osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče). V
takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál či úředně ověřenou kopii písemné plné
moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
1.3. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi
uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná
nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
1.4. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
1.5. Všechny listy nabídky budou očíslovány, a to vzestupnou nepřerušovanou číselnou
řadou. Na konci nabídky uvede uchazeč prohlášení o celkovém počtu listů. Nabídka bude
kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře tak, aby byla dobře čitelná a nebude
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
1.6. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
2. Požadované členění pořadí obsahu nabídky
2.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci své komplexní nabídky zpracoval nabídky
pro každou z výše uvedených částí veřejné zakázky samostatně, tedy v závislosti na
uchazečově zájmu podat nabídku pro jednu, nebo pro všechny části veřejné zakázky.
2.2. V rámci nabídky konkrétního uchazeče tak musí být samostatně předloženy listiny
prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče a dále minimálně jedna nebo více
samostatně předkládaných dílčích nabídek (kategorií – částí veřejné zakázky). Dílčí
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nabídky zřetelně rozdělené do kategorií a označené názvem příslušné kategorie dílčího
plnění - např.: „Kategorie A/ – Autobus meziměstský do 11 m“ budou obsahovat návrh
kupní smlouvy, který bude obsahovat požadované náležitosti specifikované výše v této
zadávací dokumentace a doprovodnou dokumentaci.
Uchazeč závazně použije následující pořadí dokumentů pro zpracování nabídky:
Obecná část nabídky (uchazeč zpracuje pro všechny kategorie pouze jednou odděleně)
1) Identifikace uchazeče – Krycí list nabídky,
2) Obsah nabídky,
3) Dokumenty pro prokázání kvalifikace:
a) Základní kvalifikační předpoklady,
b) Profesní kvalifikační předpoklady,
c) Ekonomická a finanční způsobilost,
d) Technické kvalifikační předpoklady,
Dílčí část (uchazeč zpracuju minimálně pro jednu kategorii dílčího plnění)
4) Dokumenty k prokázání složení jistoty,
5) Návrh kupní smlouvy,
6) Ostatní dokumenty, pokud jsou potřebné pro doložení nabídky vč. dokumentů
pro provedení hodnocení nabídky dle přílohy č. 3 této dokumentace,
7) Prohlášení o počtu listů.
3. Způsob a lhůta pro podání nabídky
3.1. Nabídku uchazeč podá písemně, a to v termínu uvedeném v oznámení o zahájení
zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.
3.2. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.
3.3. Nabídka bude podána v souladu s § 69 ZVZ na adrese pro podání nabídek uvedené v
oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to následovně.
Obálka s nabídkou bude opatřena na uzavření razítkem a podpisem uchazeče a bude
nadepsána:
Veřejná zakázka „NÁKUP AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S.“ NEOTVÍRAT
Adresa pro podání nabídky:
Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
3.4. Nabídku lze doručit prostřednictvím pošty nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrem). Takto doručovaná zásilka s nabídkou bude vložena do vnější
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doručovací obálky, která bude označena jako běžná poštovní zásilka. Nabídka může být
podána také osobně na výše uvedené adrese v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00
hodin, s výjimkou posledního dne běhu lhůty pro podání nabídky, která končí v 10:00
hodin.
3.5. Zadavatel provede evidenci nabídky zapsáním pořadového čísla, data a času
doručení.
3.6. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek ( § 71 odst. 6 ZVZ). Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou
zadavatele.

I. LHŮTY A TERMÍNY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Závazné lhůty zadávacího řízení
Závazné lhůty tohoto zadávacího řízení jsou uvedeny v oznámení o veřejné zakázce,
které bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „oznámení“). V případě
rozporu podmínek uvedených v oznámení a zadávací dokumentaci je rozhodující znění
uvedené v oznámení.
2. Dodatečné informace
2.1. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat výhradně písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 ZVZ.
2.2. Dodatečné informace doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali v
termínu o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace
doručena. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 ZVZ,
bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.
2.3.

Zadavatel

může

poskytnout

uchazečům

dodatečné

informace

k

zadávacím

podmínkám i bez předchozí žádosti některého z nich. V takovém případě se uplatní
postup dle tohoto odstavce obdobně.
3. Otevírání obálek
3.1. Otevírání obálek se uskuteční v termínu uvedeném v oznámení o veřejné zakázce,
které bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, a to na adrese Veolia Transport
Východní Čehcy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim.

Otevírání obálek se mohou

účastnit max. dva zástupci uchazeče resp. osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
nebo za uchazeče, který podal nabídku a která prokáže své postavení a identifikaci, dále
nominovaní členové komise pro otevírání obálek a přizvaní poradci zadavatele.
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3.2. Jestliže komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.
Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v
zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně uvedení důvodů zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.

J. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Hodnotící kriteria
1.1 Hodnotící komise může vyzvat uchazeče buď k písemnému vysvětlení nabídky nebo
jej přizvat k osobnímu jednání v rámci hodnotící komise. Pozvánku obdrží uchazeč
alespoň 5 pracovních dní před datem konání jednání.
1.2 Nabídky týkající se jednotlivých částí veřejné zakázky budou hodnoceny podle
celkové ekonomické výhodnosti jednotlivě a samostatně, a to postupně vždy po
jednotlivých částech, dle níže uvedených kritérií:

1.

Celková nabídková cena

40 %

2.

Provozní náklady

20 %

3.

Životnost vybraných dílů vozidel

10 %

4.

Servisní služby

15 %

5.

Funkčnost a užitné vlastnosti

15 %

Detailní popis hodnocení:
Ad 1. Celková nabídková cena
Nominální hodnotou kritéria je cena za všechny nabízené autobusy v příslušné kategorii,
uvedená v Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, získá
hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Ad 2. Provozní náklady (příloha č. 3 - bod A)
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výhodnost nabízeného autobusu z hlediska
hospodárnosti provozu a údržby v přepravním systému dané kategorie autobusu.
Hodnoceny budou následující parametry:
a) Předpokládaná průměrná spotřeba motorové nafty dle ČSN EN 590 třídy B,D,F
v provozních

podmínkách

(přepravním

systému

dané

kategorie

autobusů).

Předpokládaná průměrná spotřeba PHM bude vypočtena jako aritmetický průměr
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hodnot, uvedených uchazečem v hodnotící tabulce (průměrná hodnota uvedená
dodavatelem a průměrné hodnoty spotřeby PHM tří referenčních dodávek jiných
provozovatelů, jenž provozují daná vozidla ve stejných přepravních systémech
jako zadavatel).

Zadavatel v rámci hodnocení sečte uchazečem takto uvedené

čtyři údaje a vydělením takto vypočítaného součtu (součet : 4). Takto vypočítaná
průměrná spotřeba PHM bude podkladem pro hodnocení nabídek.
b) Intervaly - km proběhy mezi jednotlivými stupni údržby.
c) Časová náročnost na pravidelnou údržbu v hodinách za období 8 let při ujetí 65
tis. km ročně.
d) Předpokládané náklady na

materiál

včetně výměny provozních

náplní

při

provádění pravidelné údržby za období 8 let při ujetí 65 tis km ročně.
Pro hodnocení hospodárnosti vyplní uchazeč hodnotící tabulku (příloha č. 3 - bod A), kde
uvede požadované údaje v souladu s požadavky v této zadávací dokumentaci. Jednotlivé
části - kritéria a) až d) mají stejnou váhu.
Ad a), c), d) Vzhledem k tomu, že u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu, získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Ad b) Vzhledem k tomu, že u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka maximální
hodnotu, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Ad 3. Životnost vybraných dílů vozidel (příloha č. 3 - bod B)
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena životnost jednotlivých vybraných dílů v dané
kategorii vozidel, které mají výhradně vazbu na poptávaná vozidla. Zadavatel požaduje
garanci uvedené životnosti dílů. Pro hodnocení životnosti dílů uchazeč dodá podklady
vyplněním hodnotící tabulky (příloha č. 3 - bod B). Tato příloha bude součástí záručních
podmínek uvedených v kupní smlouvě.
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v tomto kritériu dle váhy v následujících
kategorií:
-

Motor (váha dílčího kriteria 40%),

-

Přední náprava (váha dílčího kriteria 20%)

-

Zadní náprava (váha dílčího kriteria 20%)

-

Vzduchové součásti - ostatní (váha dílčího kriteria 10%)

-

Ostatní (váha dílčího kriteria 10%)

V každé kategorii provede zadavatel dílčí propočet (součet km), přičemž u každého
dílčího kriteria platí, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s maximální hodnotou
/součet km – tzv. proběh/. Každý dílčí výsledek bude následně vynásoben váhou dílčího
kriteria a poté zadavatel sestaví celkové pořadí od nejvhodnější k nejméně vhodné,
přičemž nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové
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bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčí kategorie ve vztahu k nejvhodnější
nabídce.

Ad 4. Servisní služby (příloha č. 3 - bod C)
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výhodnost nabízeného autobusu z logistického
hlediska dostupnosti servisu, rozsahu servisních služeb a ceny servisních služeb.
Hodnoceny budou následující parametry:
a) umístění autorizovaných servisů (uvést servisní síť) a jejich dosažitelnost
v příslušné lokalitě zadavatele;
Nejlépe bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který doloží nejširší síť
autorizovaných

servisů

vozidel

dle

rozmístění

provozovatel

zadavatele.

V návaznosti na zadavatelem uvedené informace obdrží uchazeč dílčí body
v rozmezi 0 (nejméně vyhovující) až 5 (nejvíce vyhovující).
b) autorizace a certifikace ISO servisu
V případě, že uchazeč doložít zadavavatelem požadovatnou autorizaci a certifikaci
obdrží 2 body, v opačném případě obdrží 0 bodů.
c) možnost autorizace servisu zadavatele, bez nutnosti vstupní investice;
V případě, že uchazeč bude garantovat čestným prohlášením možnost autorizace
servisu, bez nutnosti vstupní investice, obdrží 2 body, v opačném případě obdrží 0
bodů.
d) vybavenost servisu pro výše uvedený rozsah nabízených služeb a pro nabízený typ
autobusu (např. diagnostické zařízení, měření geometrie vozidel, opravy el.
instalací apod.);
Nejlépe bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který doloží nejkomplexnější a
nejmodernější

vybavenost servisního zázemí. V návaznosti

na zadavatelem

uvedené informace obdrží uchazeč dílčí body v rozmezi 0 (nejméně vyhovující) až
5 (nejvíce vyhovující).
e) mobilní servisní služby – podmínky, rozsah a reakční doba.
Nejlépe bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který doloží nejširší mobilní
servisní služby. V návaznosti na zadavatelem uvedené informace obdrží uchazeč
dílčí body v rozmezi 0 (nejméně vyhovující) až 5 (nejvíce vyhovující).

Pro hodnocení servisních služeb uchazeč dodá podklady vyplněním hodnotící tabulky
(příloha č. 3 - bod C).

Hodnotícím kritériem bude součet bodů, získaných v jednotlivých subkritériích, přičemž
nabídka, která takto získá v součtu nejvíce bodů (umístí se podle součtu jako první
v pořadí), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů, další uchazeči v pořadí obdrží takový
počet bodů, který odpovídá aritmetickému srovnání s nejvýhodnější nabídkou.

Ad 5. Funkčnost a užitné vlastnosti (příloha č. 3 – bod D)
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V rámci tohoto kritéria bude hodnotící komise posuzovat vhodnost funkčních a užitných
vlastností vzhledem k potřebám zadavatele a provozu daného autobusu v daném
přepravním systému.
Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní hodnocení, budou hodnocena výše uvedená
subkritéria, a to následně:
-

subkriterium naplněno nejkomplexněji - 2 body

-

subkriterium naplněno dostatečně nebo s výhradami – 1 bod

-

subkriterium naplněno nedostatečně nebo údaj chybí – 0 bodů

Pro hodnocení funkčnosti a užitných vlastností uchazeč dodá podklady vyplněním
hodnotící tabulky (příloha č. 3 - bod D).
Hodnotícím kritériem bude součet bodů, získaných v jednotlivých subkritériích, přičemž
nabídka, která takto získá v součtu nejvíce bodů (umístí se podle součtu jako první
v pořadí), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů, další uchazeči v pořadí obdrží takový
počet bodů, který odpovídá aritmetickému srovnání s nejvýhodnější nabídkou.

2. Hodnocení nabídek
2.1. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové
ceny uvedené v dílčím hodnotícím kriteriu nabídková cena uvedeném výše podle § 77
ZVZ

z hlediska

posouzení

mimořádně

nízké

nabídkové

ceny.

V případě

rovnosti

nabídkových cen uchazečů rozhodne o vítězi los.
2.2 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě,
že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než
zadavatel požaduje.

Přílohy zadávací dokumentace jsou:
Příloha č. 1 Základní závazné technické vymezení autobusů
Příloha č. 2 Vzor krycího listu
Příloha č. 3 Hodnotící tabulka – popis hodnotících kritérií
Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Základní

závazné

technické

podmínky

pro

všechny

kategorie

autobusů

s naftovým motorem:
-

záruka

minimálně

24

měsíců

na

vozidlo

a

agregáty

bez

ohledu

na počet ujetých km
-

záruka minimálně 96 měsíců na korozi karoserie

-

záruka minimálně 60 měsíců na vady způsobené nekvalitou lakování

-

motor naftový, kategorie E 5 (splňuje emisní limity EURO 5)

-

splnění všech ustanovení Vyhlášky č.175/2000 Sb. o přepravním řádu veřejné
drážní a silniční dopravy

-

homologace pro ČR + ostatní legislativní podmínky pro veřejnou silniční dopravu

-

brzdy kotoučové dvouokruhové s ABS, ASR

-

signalizace opotřebení brzd

-

zařízení pro jednoduché odkalování vzduchové soustavy

-

pneumatiky bezdušové s typem dezénu odpovídajícímu vyhlášce v daném ročním
období převzetí vozidla

-

zakládací klíny

-

retardér

-

kryt chladiče motoru v zimním období (dečka), pokud není řešeno výrobcem jinak

-

lednička řidiče (min. objem 2x PET 1,5 l)

-

vyhřívané sedadlo řidiče

-

stěna za řidičem včetně bočních dvířek místa řidiče

-

akustická signalizace zpátečky včetně parkovacího asistenta (čidla)

-

světelná a akustická signalizace poruch motoru

-

akustická a světelná signalizace nad všemi dveřmi při otevírání a zavírání dveří
(před zavřením dveří a automaticky pokračující během zavírání dveří)

-

tlačítka

„Znamení

k řidiči“ u všech dveří

vyjma předních dveří

umístěné

maximálně 1,5 m nad úrovní podlahy včetně světelné signalizace „STOP“ nad
všemi dveřmi
-

blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi

-

blokování rozjezdu s vyklopenou plošinou v případě, že je plošina ve výbavě

-

dveře s jištěním proti sevření cestujícího s funkcí automatického otevření při
kontaktu s překážkou

-

„denní svícení“ pomocí LED diod

-

vnější osvětlění prostoru nad všemi dveřmi výjma předních dveří

-

místo pro kočárek označené piktogramem v podlaze

-

dvoubarevné provedení podlahy

-

boční vitríny (rámečky) pro umístění informačních a propagačních materiálů

-

odpadkový koš pro řidiče a cestující

-

schrána na kbelík a čistící prostředky + držák na koště

-

lišty podlahy (proti vniku vody do válců dveří)

-

zvýšená sedadla nepolohovatelná
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-

ochrana proti krádeži nafty – sítko hrdla nádrže

-

zásuvka na startovací kabely

-

instalace předního a bočního informačního panelu a zadního informačního panelu
s číslem linky

-

kabeláž pro připojení modemu a modulu řídící elektroniky a přídržného relé dle
technické specifikace společnosti TELMAX s.r.o., Vysoké Mýto (požadavek z
důvodu nezbytné kompatibility se systémem používaným zadavatelem). Kontaktní
osobou v případě dotazů uchazečů je pan Miroslav Slavík, tel.:+420 739 430 368,
E-mail: m.slavik@telmax.eu

-

úprava a vyvedení přípojky pro instalaci odbavovací techniky včetně pokladny

-

samostatný vypínač odbavovacího strojku

-

ozvučení – akustický hlásič zastávek vnitřní i vnější

-

zajištění vozidla proti neoprávněnému použití (zabezpečení vozidla proti vloupání
nebo krádeži)

-

olakování dle zadaného vzoru zadavatelem

-

protokol o prvotním vyčtení motoru (diagnostika motoru) vyčteným před předáním
vozidla

-

protokol o měření geometrie vozidla laserovým přístrojem (grafický výstup,
měření celku vozidla) vyčteným před předáním vozidla

Specifické technické podmínky pro jednotlivé kategorie autobusů:

Kategorie 1.1.

Autobus meziměstský do 11m

Počet kusů: 9
-

délka autobusu do 11 m, minimálně 10m

-

počet dveří pro cestující – dvoje

-

převodovka mechanická 6 + 1

-

digitální tachograf

-

nezávislé topení umožňující spalování alternativních paliv (B100, B30)

-

šířka předních dveří – minimálně 800 mm

-

šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm

-

digitální hodiny pro cestující u 7 autobusů z celkového počtu 9

-

instalace držáků znehodnocovačů jízdenek NJ 24B a zobrazovače času a pásma u
2 autobusů z celkového počtu 9

Kategorie 1.2.

Autobus meziměstský do 12 m

Počet kusů: 2
-

délka autobusu do 12 m, minimálně 11m
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-

počet dveří pro cestující – dvoje

-

převodovka mechanická 6 + 1

-

digitální tachograf

-

nezávislé topení umožňující spalování alternativních paliv (B100, B30)

-

šířka předních dveří – minimálně 800 mm

-

šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm

-

instalace držáků znehodnocovačů jízdenek NJ 24C a zobrazovače času a pásma

-

povelová souprava pro nevidomé a slabozraké

-

dveřní spínač pro odpojení sběrnice IBIS

Kategorie 1.3.

Autobus meziměstský low entry do 12 m

Počet kusů: 2
-

délka autobusu do 12m, minimálně 11m

-

počet dveří pro cestující – dvoje

-

převodovka mechanická 6 + 1

-

digitální tachograf

-

nezávislé topení umožňující spalování alternativních paliv (B100, B30)

-

plošina vyklápěcí, manuálně ovládaná

-

vyhřívaná nízkopodlažní část

-

prostor pro umístění a fixaci klasického nebo elektrického invalidního vozíku

-

šířka předních dveří – minimálně 800 mm

-

šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm

-

digitální hodiny pro cestující

Kategorie 1.4.

Autobus meziměstský low entry CNG do 12 m

Počet kusů: 6
-

délka autobusu do 12m, minimálně 11m

-

počet dveří pro cestující – dvoje

-

převodovka mechanická 6 + 1

-

digitální tachograf

-

plošina vyklápěcí, manuálně ovládaná

-

vyhřívaná nízkopodlažní část

-

koncovky pro čerpání plynu NGV 1 a 2

-

šířka předních dveří – minimálně 800 mm

-

šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm

-

nezávislé topení na CNG

-

prostor pro umístění a fixaci pěti invalidních klasických nebo elektrických vozíků u
2 vozidel z celkového počtu 6

-

prostor pro umístění a fixaci klasického nebo elektrického invalidního vozíku u 4
vozidel z celkového počtu 6

-

dveřní spínač pro odpojení sběrnice IBIS u 2 vozidel z celkového počtu 6
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-

povelová souprava pro nevidomé a slabozraké u 2 vozidel z celkového počtu 6

-

instalace držáků znehodnocovačů jízdenek NJ 24C a zobrazovače času a pásma u
2 autobusů z celkového počtu 6

-

digitální hodiny pro cestující u 4 vozidel z celkového počtu 6

Kategorie 1.5.

Autobus meziměstský low entry CNG do 11 m

Počet kusů: 3
-

délka autobusu do 11m, minimálně 10m

-

počet dveří pro cestující – dvoje;

-

převodovka mechanická 6 + 1

-

digitální tachograf

-

plošina vyklápěcí, manuálně ovládaná

-

vyhřívaná nízkopodlažní část

-

koncovky pro čerpání plynu NGV 1 a 2

-

šířka předních dveří – minimálně 800 mm

-

šířka středních dveří – minimálně 1 200 mm

-

nezávislé topení na CNG

-

prostor pro umístění a fixaci klasického nebo elektrického invalidního vozíku

-

digitální hodiny pro cestující
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Příloha č.2 zadávací dokumentace
„NÁKUP AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S.“
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název veřejné zakázky:
ZADAVATEL:

NÁKUP AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA
A.S.
Veolia Transport Morava a.s.
se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00, Ostrava –
Moravská Ostrava
IČ: 25827405, DIČ: CZ699001947
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080

UCHAZEČ:

……………………………………………………………..

Adresa:

……………………………………………………………..

IČ:

……………………………………………………………..

DIČ:

……………………………………………………………..

Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:

……………………………………………………………..

Kontakt. osoba

……………………………………………………………..

Cena v Kč bez DPH

DPH

Cena v Kč včetně
DPH

CENA PRO KATEGORII
1.1
CENA ZA 1 AUTOBUS
CENA PRO KATEGORII
1.2
CENA ZA 1 AUTOBUS
CENA PRO KATEGORII
1.3
CENA ZA 1 AUTOBUS
CENA PRO KATEGORII
1.4
CENA ZA 1 AUTOBUS
CENA PRO KATEGORII
1.5
CENA ZA 1 AUTOBUS
Dne ……………….
...........……………………………
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podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

HODNOTÍCÍ TABULKA
Informace uvádí uchazeč vždy pouze k jedné kategorii nabízených autobusů.

A) Hospodárnost provozu:

Dílčí kritéria:

Číselný

Jednotka

údaj
A. Základní průměrná spotřeba paliva daná výrobcem

l/100
km

Skutečná průměrná spotřeba paliva dle referencí konkrétních
provozovatelů
l/100

B. Provozovatel:

km
l/100

C. Provozovatel:

km
l/100

D. Provozovatel:

km

Hodnocená průměrná spotřeba paliva
l/100
(průměrná hodnota vypočítaná z údajů uvedených pod body A., B.,

km

C. a D.)
Intervaly - km proběhy mezi jednotlivými stupni údržby

km

Časová náročnost na pravidelnou údržbu v hodinách za období 8 let

Počet

při ujetí 65 tis. km ročně

hodin

Předpokládané náklady na materiál včetně výměny provozních
náplní při provádění pravidelné údržby za období 8 let při ujetí 65

Kč

tis. km ročně.
Vysvětlivky:
Uchazeč vyplní

bod A dle vlastních údajů, u bodů B, C a D uvede uchazeč průměrné

spotřeby PHM tří referenčních provozovatelů; pokud uchazeč nedoloží k uvedeným
údajům osvědčení příslušných provozovatelů, vyhrazuje si zadavatel možnost ověřit si
údaje uvedené v hodnotící tabulce u příslušných provozovatelů.
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B) Životnost jednotlivých dílů vozidel

Motor
Název dílu

Km proběh

Alternátor
Snímač hladiny paliva
Termostatický ventil spojky chladiče
Viskózní spojka
Čerpadlo hydraulického řízení
Čerpadlo vysokotlaké
Vstřikovač
Turbodmychadlo
Vodní čerpadlo (pumpa) motoru
Kompresor
Vodní chladič
Intercooler
Senzor Nox (není-li konstrukčně řešeno jinak)
Čerpadlo AdBlue – elektronika (není-li konstrukčně
řešeno jinak)
Vstřikovač AdBlue (není-li konstrukčně řešeno jinak)
Termostatický ventil vytápění močoviny (není-li
konstrukčně řešeno jinak)
Sací koš s plovákem močoviny (není-li konstrukčně
řešeno jinak)

Přední náprava
Brzdový třmen PN
Brzdový válec PN
Měch pérování PN
Senzor ABS
Servořízení

Zadní náprava
Brzdový třmen ZN
Brzdový válec pružinový ZN
Měch pérování ZN
Diferenciál ZN
Ložisko náboje ZN
Senzor ABS ZN
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Vzduchové součásti – ostatní
Hlavní brzdič
Ventil ruční brzdy
Ventil ABS, ASR
Snímač výšky pérování-polohy ECAS
Releový ventil
Blok dveří ovládací
Ovladač dveří
Vysoušeč vzduchu
Odlučovač oleje
Ostatní
Akumulátory
Elektrický odpojovač
Vodní čerpadlo nezávislého topení - únik
kapaliny
Ventil topení
Motorek radiátorů a střešní
Pedál akcelerátoru
Nezávislé topení – jednotlivé díly
Páčky pod volant - vícefunkční přepínač
s tempomatem
Jednotka čerpací APO
Signalizátor couvání
Přístrojový ventilátor
Svítilna obrysová boční LED
Brzdové destičky
Brzdové kotouče
Spojka (nevztahuje se na spálení)
Posilovač spojky
Kulové čepy řízení
Kulové čepy zavěšení
Tlumiče
Ložiska
Silentbloky
Pneumatiky
Vysvětlivky:
Uchazeč uvede v tabulce garantovanou životnost dílů v km v dané kategorii.
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C) Servisní služby
Uchazeč ke každému dílčímu kritériu v (rámci kritéria Servisní služby) uvede stručně a
výstižně požadované informace. Uchazeč není limitován počtem znaků či rozsáhlostí
popisu. Požadované informace budou uvedeny v následující struktuře, a to přehledně po
následujících kategoriích:
•

umístění autorizovaných servisů (uvést servisní síť) a jejich dosažitelnost
v příslušné lokalitě zadavatele,

•

autorizace a certifikace ISO servisu (stačí uvést ano/ne),

•

možnost autorizace servisu zadavatele, bez nutnosti vstupní investice (stačí uvést
ano/ne),

•

vybavenost servisu pro výše uvedený rozsah nabízených služeb a pro nabízený typ
autobusu (např. diagnostické zařízení, měření geometrie vozidel, opravy el.
instalací apod.),

•

mobilní servisní služby – podmínky, rozsah, reakční doba

D) Funkčnost a užitné vlastnosti
Uchazeč v rámci hodnocení tohoto kritéria vyplní níže uvedenou samostatnou hodnotící
tabulku a v komentáři případně uvede stručně a výstižně další doplňkové informace.

Přístupy do vozu - nástup, výstup
Vybavení vozidla kneelingem
Odpověď:

ANO

NE

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise

Celková výška vozidla
Celková výška vozidla.
Celková výška vozidla
vozidla:
Pozn.

…….. mm
U tohoto parametru bude hodnocena celková výška
vozidla, přičemž 2 body obdrží hodnota do 3200mm, 1
bod hodnota mezi 3200mm a 3600mm a 0 bodů jakákoli
hodnota vyšší než 3600 mm

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise
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Ventilace
Ventilace v přední stěně, elektricky otevíracími střešními ventilacemi v přední a zadní
části a střešními ventilátory.
Odpověď:

ANO

NE

Ovládání:
Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise

Otevíratelná okna
Otevíratelná okna v prostoru pro cestující, druh oken – posuvné.
Odpověď:

ANO

NE

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise

Uchycení sedadel pro cestující
Uchycení sedadel pro cestující do boční konstrukce vozidla.
Odpověď:

ANO

NE

Počet, umístění:
Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise

Zpětná zrcátka
Možnost mytí autobusu v automatických rotačních kartáčových myčkách s nasazenými
zpětnými vnějšími zpětnými zrcátky.
Odpověď:

ANO

NE

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise

Pracoviště řidiče
Doplňkové topení pracoviště řidiče.
Odpověď:

ANO

NE

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise
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Vnitřní oběh vzduchu v kabině řidiče.
Odpověď:

ANO

NE

Komentář:
Počet bodů:

……

Vyplní členové hodnotící komise
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