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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení:
Veřejná zakázka sektorového zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon“)

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky

Otevřené řízení

Název veřejné zakázky:
„Dodávka 9 ks nízkopodlažních
nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“

Zadavatel veřejné zakázky:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
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1.

ZADAVATEL

1.1.

Základní údaje o zadavateli

Název:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo:

Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111

Doručovací adresa:

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

Druh zadavatele ve smyslu zákona:

sektorový zadavatel dle § 4 odst. 3
a § 151 odst. 2 zákona

IČO:

250 13 891

DIČ:

CZ25013891

Registrace:

Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

Bankovní spojení – číslo účtu:

117397443/0300

Datová schránka:

7ecdrnn

1.2.

Osoby zadavatele

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti, pověřený podle čl. XIV odst. 2 písm. b) a
c) stanov zadavatele usnesením představenstva č.
91/2017 ze dne 30. 10. 2017

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Jméno a příjmení:

Ing. Jiří Randák, projektový manažer

Mobilní telefon:

+420 736 754 951

Pevná linka:

+420 475 668 025

E-mail:

randak@dpmul.cz

1.3.

Součásti zadávacích podmínek

Zadavatel z důvodu právní jistoty dodavatelů a z důvodů vyloučení pochybností uvádí, že zadávací podmínky jsou kromě této zadávací dokumentace obsaženy též v přílohách této zadávací dokumentace, se
kterými je dodavatel povinen se před podáním nabídky seznámit.
1.4.

Zpracovatel zadávací dokumentace

Zadavatel podle § 36 odst. 4 zákona informuje, že tuto zadávací dokumentaci vypracoval advokát zadavatele.
1.5.

Financování veřejné zakázky

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Integrovaný regionální operační program, a to v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
ČR č. 50 s názvem „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“, jakož i
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(i) výzvy Statutárního města Ústí nad Labem č. 14 s názvem „Nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel pro přepravu osob II.“ a
(ii) výzvy Statutárního města Ústí nad Labem č. 20 s názvem „Nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel pro přepravu osob III.“.
2.

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks (devíti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů
s pohonem CNG (s předpokladem do 31. 3. 2020) dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, anebo z návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
2.2.

Dělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části. Důvodem pro nedělení veřejné zakázky na části je skutečnost, že
zadavatel neshledal relevantní kritéria pro rozdělení zakázky na části např. podle termínu dodání anebo podle typu autobusů, neboť je požadováno dodání stejného typu autobusů v jedné dodací lhůtě.
2.3.

Technické podmínky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen ve své nabídce použít technickou specifikaci jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy
tím způsobem, že ji doplní o příslušné údaje v souladu s požadavky zadavatele tam, kde je to vyznačeno (např. v bodu 2.4 uvede dodavatel údaj o garantované živnosti autobusu v letech, minimálně pak
uvede údaj o garantované živnosti v délce 10 let).
Dodavatel doplní technickou specifikaci o její přílohy č. 1-A, 1-B a 1-C, které zpracuje samostatně,
a o její přílohu č. 2, která je stanovena zadavatelem.
2.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Popis kódu CPV

CPV

Autobusy veřejné dopravy

34121100-2

Nízkopodlažní autobusy

34121400-5

2.5.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí 50.850.000,- Kč
(padesát milionů osm set padesát tisíc korun českých).
Předpokládaná hodnota 1 ks autobusu činí 5.650.000,- Kč bez DPH.
2.6.

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodání 9 ks autobusů v dodací lhůtě od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
Při pozdějším než očekávaném uzavření smlouvy se dodací lhůta prodlouží tak, aby její konec činil
180 (sto osmdesát) dnů od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2.7.

Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodání všech autobusů, které jsou předmětem veřejné zakázky, na adresu Jateční
426, 400 19 Ústí nad Labem (Autobusová vozovna Předlice).
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2.8.

Způsob zadání veřejné zakázky

Tato nadlimitní sektorová veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení.
2.9.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
3.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ, PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A DOBA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 zákona prokázat splnění kvalifikace. Dodavatelé v souladu
s § 56 odst. 3 zákona předkládají doklady o kvalifikaci v nabídce.
3.1.

Formy prokazování kvalifikace

3.1.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
3.1.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 77 odst. 2 a § 79 zákona dle požadavků zadavatele musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě společné účasti dodavatelů zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky
nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.
Dodavatelé v nabídce doloží smlouvu, dle které všichni dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky a také po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
3.1.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel 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 jinou osobou a
d) 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.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
3.1.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
3.1.4.1

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 zákona.
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Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
3.1.4.2

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74
odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
3.2.

Pravost a stáří dokladů a další požadavky na kvalifikaci dodavatele

3.2.1. Pravost dokumentů
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak.
S přihlédnutím k § 86 odst. 2 zákona tímto zadavatel vylučuje možnost nahradit předložení dokladů
prokazující splnění kvalifikace čestným prohlášením. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je
čestné prohlášení zadavatelem výslovně požadováno jako doklad prokazující splnění kvalifikace.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
3.2.2. Stáří dokumentů
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 zadávacího řízení.
3.2.3. Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich
zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, a nedošlo k ovlivnění
kritérií hodnocení nabídek.
3.3.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

3.3.1. Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, 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 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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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 dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
-

tato právnická osoba,

-

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

-

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
-

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,

-

české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat všechny osoby uvedené
v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
-

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše,

-

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše,

-

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše,

-

písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše,

-

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše,

-

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše.

Vzor čestného prohlášení (zvlášť pro právnickou osobu a fyzickou osobu) o splnění základní způsobilosti v rozsahu, který se tímto způsobem prokazuje, tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
3.3.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel dále předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, tj. doklad podle živnostenského zákona o oprávnění k podnikání v oboru výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.
3.3.3. Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele (§ 79 odst. 2 písm. b/ zákona).
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Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění technické kvalifikace a jejich
minimální úroveň, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, jsou dále
popsány takto:
Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení. Významnými dodávkami se rozumí dodávka nejméně 3 ks nízkopodlažních autobusů
nejméně jednomu objednateli (kupujícímu). V seznamu významných dodávek budou blíže specifikovány
dodané autobusy, bude uvedena jejich kupní cena, bude uveden měsíc a rok jejich dodání, a dále budou
uvedeny identifikační údaje objednatele v rozsahu jméno či název, adresa bydliště či sídla a kontaktní adresa (přednostně email), na které lze správnost údajů uvedených v seznamu významných dodávek ověřit.
Zadavatel si vyhrazuje oprávnění ověřit správnost údajů uvedených dodavatelem v seznamu významných
dodávek.
4.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Text návrhu smlouvy je pro dodavatele závazný.
Dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze požadované údaje týkající se identifikace dodavatele (prodávajícího), kupní ceny (články 6.1 a 6.2), délky záruky za jakost (článek 7.2), datum podpisu, identifikaci podepisující osoby a podpis.
K návrhu smlouvy dodavatel přiloží přílohu č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele předloží dodavatel jako součást
své nabídky. S výjimkou doplnění výše uvedených údajů a příloh není dodavatel oprávněn návrh
smlouvy jakkoliv upravovat či měnit. Pokud dodavatel závazný text návrhu smlouvy jakkoli upraví či
pozmění (s výjimkou výše uvedených připuštěných úprav), bude taková skutečnost považována za
důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
5.

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel
ve výzvě podle úvodního odstavce tohoto článku vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
6.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel je povinen vypočítat a na krycím listu nabídky uvést svou celkovou nabídkovou cenu za
celou dobu trvání smlouvy stanovenou dle následujících pokynů:
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1 Kupní cena za 1 ks autobusu

Nabídne dodavatel v Kč bez DPH

2 Celkový počet autobusů

9 (devět)

3 Nabídková cena = součin kupní ceny uvedené
na řádku č. 1 a čísla 9

Vypočte dodavatel v Kč bez DPH

Kupní cenu za 1 ks autobusu a celkovou nabídkovou cenu uvede dodavatel v Kč bez DPH rovněž na krycím listu nabídky.
Celkovou nabídkovou cenu uvede dodavatel v Kč bez DPH a včetně DPH do článku 6.1 návrhu smlouvy.
Kupní cenu za 1 ks autobusu doplní dodavatel v Kč bez DPH a včetně DPH do článku 6.2 návrhu smlouvy.
7.

HODNOCENÍ NABÍDEK

7.1.

Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
7.2.

Hodnocené nabídky

Hodnoceny budou pouze nabídky dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
v předcházejících fázích zadávacího řízení.
8.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 3 (tří) měsíců, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro
podání nabídek.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.
Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky zadávacího
řízení nedohodne jinak, nebo nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.
9.

JISTOTA

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 600.000,- Kč.
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
(i) U peněžní jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli. Peněžní jistotu poskytne účastník
zadávacího řízení na účet zadavatele uvedený v článku 1.1 této zadávací dokumentace, přičemž k platbě jistoty musí uvést variabilní symbol odpovídající identifikačnímu číslu nebo datu narození účastníka zadávacího řízení a specifický symbol odpovídající číslu, pod kterým je tato veřejná zakázka evidována ve Věstníku veřejných zakázek (bez případných písmen a jiných znaků).
(ii) U bankovní záruky předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Originál záruční listiny bude do nabídky vložen
vyjímatelným způsobem. V nabídce bude obsažena kopie záruční listiny. Účastník zadávacího řízení
je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.
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(iii) U pojištění záruky předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Originál prohlášení pojistitele bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. V nabídce bude obsažena kopie prohlášení pojistitele. Účastník
zadávacího řízení je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co
účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5
nebo § 124 odst. 2 zákona.
DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

10.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce požaduje
předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a
musí být současně podepsáno osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele. Totéž
platí v případě podpisu návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu veřejné zakázky s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy zadavatele a postupovat v souladu
s pokyny zadavatele nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je dále povinen poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu veřejné zakázky.
POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává v jednom svazku. Svazek nabídky
bude na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou / názvem / jménem a příjmením a sídlem / bydlištěm dodavatele a označením „Originál“ nebo „Kopie“.
Dodavatel podá nabídku písemně v listinné podobě v 1 originále a nepovinně též v 1 kopii.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami.
Zadavatel uvítá, pokud současně dodavatel předloží datový nosič CD či DVD obsahující úplnou elektronickou kopii originálu nabídky, přednostně ve formátu PDF, a doplněný návrh smlouvy na plnění
veřejné zakázky ve formátu DOC. V případě jakéhokoli rozporu mezi listinnou a elektronickou verzí
nabídky je rozhodující originál listinné nabídky.
Zadavatel pro účely podání nabídky doporučuje dodržet následující opatření:

12.

-

Veškeré doklady v nabídce jsou vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné.
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

-

Všechny listy svazku nabídky jsou očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

-

Svazek včetně příloh je dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy.
Použité bezpečností prvky dostatečně vylučují možnost neoprávněného vyjmutí, doplnění či
nahrazení jednotlivých listů (zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených razítkem nebo podpisem dodavatele).
POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel uvítá níže uvedené řazení nabídky:
a) Krycí list nabídky – vzor je uveden jako příloha č. 4 této zadávací dokumentace.
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b) Obsah svazku včetně číselného označení listů
c) Doklad o poskytnutí jistoty
d) Doklady k prokázání základní způsobilosti
e) Doklady k prokázání profesní způsobilosti
f) Doklady k prokázání technické kvalifikace
g) Další doklady související s kvalifikací a odpovědností (zejména doklady požadované při prokazování části kvalifikace poddodavatelem nebo při společné účasti dodavatelů)
h) Podepsaný návrh smlouvy včetně všech požadovaných příloh
i) Další doklady (doklady k zastoupení dodavatele nebo jiné doklady vyžadované zadavatelem
nebo právními předpisy)
Svazek nabídky bude řádně uzavřen v obálce zajištěné proti jejímu neoprávněnému předčasnému otevření a seznámení se s jejím obsahem a označené nápisem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA“
s uvedením názvu veřejné zakázky a s výrazným nápisem „NEOTEVÍRAT“. Obálka bude obsahovat
originál svazku nabídky a případně kopii svazku nabídky a nosič CD či DVD s požadovaným obsahem.
13.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

13.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
V souladu s § 98 zákona mohou dodavatelé písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemné žádosti je možné zaslat výhradně na adresu kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky uvedené
v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v článku 1.2 této zadávací dokumentace.
Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny s dostatečným předstihem, a to nejpozději 3 pracovní dny
před koncem lhůty pro uveřejnění vysvětlení dle § 98 odst. 1 zákona.
Zadavatel uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele ve lhůtě nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení se nepovažuje za změnu/doplnění
zadávací dokumentace, není-li takto výslovně označeno.
Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.
13.2. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí v termínu uvedeném v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli.
Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
a) Nabídku lze zaslat na doručovací adresu zadavatele uvedenou v článku 1.1 této zadávací dokumentace.
b) Nabídku lze podat rovněž osobně na doručovací adrese zadavatele uvedené v článku 1.1 této
zadávací dokumentace, v sekretariátu zadavatele v pracovní dny od 8:00 hod. do 13:00 hod.
s tím, že v poslední den lhůty pro podání nabídek musí být nabídka podána nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek; zadavatel výslovně dodavatele upozorňuje, aby z důvodů rozsahu veřejné
zakázky a kapacity sekretariátu zadavatele neponechávali podání nabídky na dobu těsně před
uplynutím lhůty pro podání nabídky.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
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13.3. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Termín otevírání obálek je upřesněn v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve
Věstníku veřejných zakázek.
Otevírání obálek proběhne na doručovací adrese zadavatele uvedené v článku 1.1 této zadávací dokumentace. Podrobnosti jsou upřesněny v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve
Věstníku veřejných zakázek.
Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele, maximálně 1 (jeden)
zástupce každého dodavatele, který prokáže svou totožnost v případě statutárního orgánu nebo člena
statutárního orgánu kopií aktuálního výpisu dodavatele z obchodního rejstříku a platným úředním průkazem, v případě jiné osoby platným úředním průkazem, kopií aktuálního výpisu dodavatele z obchodního
rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán) a písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s platnými právními předpisy; kopie výpisu z obchodního rejstříku a plná moc podle tohoto ustanovení budou
odevzdány zadavateli. U zahraničního dodavatele je dále možná přítomnost 1 (jednoho) tlumočníka.
Osoby přítomné při otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou přítomnost podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek.
Pokud účastník zadávacího řízení nedodrží výše stanovené podmínky přítomnosti při otevírání obálek
s nabídkami, zadavatel účast příslušných osob neumožní.
13.4. Výhrada zadavatele
Zadavatel si podle § 170 zákona vyhrazuje možnost zrušení zadávacího řízení i bez naplnění důvodů
podle § 127 zákona. V takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.
14.

DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky (včetně přílohy č. 2 – schéma
kabeláže vozidel)
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy ve formátech .pdf a .doc
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ve formátech .pdf a .doc
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky ve formátech .pdf a .doc

Veškeré výše uvedené přílohy této zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a tedy zadávacích podmínek veřejné zakázky.
V Ústí nad Labem dne 10. 8. 2018

………………………………
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti
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Příloha č. 1
k Zadávací dokumentaci zakázky „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem
CNG“
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha je tvořena samostatnými soubory ve formátech .pdf a .doc
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Příloha č. 2
k Zadávací dokumentaci zakázky „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem
CNG“
Závazný návrh smlouvy
Příloha je tvořena samostatnými soubory ve formátech .pdf a .doc
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Příloha č. 3
k Zadávací dokumentaci zakázky „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem
CNG“
Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti
Příloha je tvořena rovněž samostatným souborem ve formátu .doc
1. Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti – pro dodavatele – právnické osoby
2. Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti – pro dodavatele – fyzické osoby
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – PRÁVNICKÉ
OSOBY
My, níže podepsaná společnost
[obchodní firma nebo název] se sídlem [sídlo], IČO: [IČO],
zastoupená [jméno, příjmení, funkce statutárního orgánu nebo jeho člena/členů]/na základě plné moci
[jméno, příjmení]
(dále jen „Dodavatel“),
tímto pro účely nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka 9 ks nízkopodlažních
nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“
prohlašujeme,
že Dodavatel splňuje níže uvedené základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), které se prokazují
formou čestného prohlášení:
•
•
•

Dodavatel nemá v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla Dodavatele,
Dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla Dodavatele,
za předpokladu, že Dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku a nemůže tedy předložit výpis
z obchodního rejstříku, dále čestně prohlašujeme, že Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.
V [●] dne [●]

________________________________________________
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za Dodavatele
Obchodní firma/název: [●]
Jméno, příjmení a funkce osoby jednající za Dodavatele: [●]
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – FYZICKÉ OSOBY
Já, níže podepsaný/á
[obchodní firma/jméno a příjmení], místo podnikání: [místo podnikání], IČO: [IČO]
(dále jen „Dodavatel“),
tímto pro účely nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka 9 ks nízkopodlažních
nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“
prohlašuji,
že splňuji níže uvedené základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které se prokazují
formou čestného prohlášení:
•
•
•

nemám v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla/místa podnikání,
nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla/místa podnikání,
za předpokladu, že nejsem zapsán v obchodním rejstříku a nemohu tedy předložit výpis
z obchodního rejstříku, dále čestně prohlašuji, že nejsem v likvidaci, nebylo proti mě vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a nejsem ani v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.
V [●] dne [●]

________________________________________________
Razítko a podpis Dodavatele
Obchodní firma/jméno a příjmení: [●]
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Příloha č. 4
k Zadávací dokumentaci zakázky „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem
CNG“
Krycí list nabídky
Příloha je tvořena rovněž samostatným souborem ve formátu .doc
1. Vzor krycího listu nabídky – pro dodavatele – právnické osoby
2. Vzor krycího listu nabídky – pro dodavatele – fyzické osoby
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KRYCÍ LIST NABÍDKY – PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
1)

Název veřejné zakázky

„Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“

2)

Obchodní firma nebo název

[●]

3)

Sídlo

[●]

4)

Doručovací adresa včetně PSČ

[●]

5)

Právní forma

[●]

6)

Identifikační číslo osoby

[●]

7)

Daňové identifikační číslo

[●]

8)

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
jeho členů, případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem této právnické
osoby

[●]

9)

Kontaktní osoba ve věci nabídky

[●]

10)

Kontaktní telefon ve věci nabídky

[●]

11)

Kontaktní e-mail ve věci nabídky

[●]

12)

Číslo účtu, na který bude dodavateli vrácena peněžní jistota

[●] [nemusí být uvedeno, pokud není složena
peněžní jistota]

13)

Kupní cena za 1 ks autobusu v Kč bez
DPH

[●]

14)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
(dle článku 6 zadávací dokumentace)

[●]

V [●] dne [●]
________________________________________________
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
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KRYCÍ LIST NABÍDKY – PRO FYZICKÉ OSOBY
1)

Název veřejné zakázky

„Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“

2)

Jméno a příjmení, popř. obchodní firma

[●]

3)

Bydliště, popřípadě sídlo,
je-li odlišné od bydliště

[●]

4)

Doručovací adresa včetně PSČ

[●]

5)

Identifikační číslo osoby

[●]

6)

Daňové identifikační číslo

[●]

7)

Kontaktní telefon ve věci nabídky

[●]

8)

Kontaktní e-mail ve věci nabídky

[●]

9)

Číslo účtu, na který bude dodavateli vrácena peněžní jistota

[●] [nemusí být uvedeno, pokud není složena
peněžní jistota]

10)

Kupní cena za 1 ks autobusu v Kč bez
DPH

[●]

11)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
(dle článku 6 zadávací dokumentace)

[●]

V [●] dne [●]

________________________________________________
Razítko a podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
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