Předběžná tržní konzultace
ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

Vážení,
Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo:
656 46, IČO: 25508881 (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku
na dodávku s názvem „Dodávka až 40 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem
v letech 2020-2022 ” (dále jen „Veřejná zakázka“).
Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek se
Zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tato předběžná tržní konzultace bude rovněž
uveřejněna na webových stránkách zadavatele www.dpmb.cz a profilu zadavatele dostupném
z http://profily.proebiz.com/profile/25508881. Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby
nenarušila hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
Účel a předmět veřejné zakázky:
Zadavatel v rámci předmětu své činnosti je významným poskytovatelem městské hromadné dopravy
ve městě Brně a jeho snahou je pořízení takových vozidel, které umožní zajištění kvalitní poskytnutí
této služby. Záměrem Zadavatele je modernizovat vozový park tak, aby odpovídal současné dopravní
situaci a potřebám ve městě Brně.
Předmětem plánované veřejné zakázky je dodávka až 40 ks dvounápravových nízkopodlažních
trolejbusů s alternativním pohonem.
Jedná se o nové trolejbusy nikoli rekonstruované či použité trolejbusy. Musí se jednat o trolejbusy,
které budou schváleny pro provoz v České republice a pro které bude vydán příslušný Průkaz
způsobilosti Drážním úřadem v České republice.
Zadavatel v rámci předběžné tržní konzultace uvádí základní požadované parametry trolejbusů:
Provedení
100 % nízké podlahy pro stojící cestující
Délka:
11 – 12,5 m
Šířka vozidla
2,45 až 2,55 m
Výška vozidla přes stažené sběrače
max. 3,6 m
Minimální výška trolejového vedení
3,8 m
Kapacita:
min. 70 osob (při 5 os./m2)
Počet sedadel:
min. 25 % kapacity
Interiér:
klimatizace prostoru pro cestující
Max. rychlost
min. 65 km/hod
Životnost trolejbusu
min. 15 let
Dojezd na jedno nabití bateriemi
min. 10 km
Režim jízdy trolejbusu (napájení z trakčního vedení / z baterií):
1:1

Pro účely verifikace podmínek na trhu a zvážení vhodného nastavení zadávacích podmínek veřejné
zakázky na výběr dodavatele dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem
prosíme o Vaše vyjádření k následujícím otázkám:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Máte zkušenosti s výrobou nebo dodávkou parciálních trolejbusů.
Kolik trolejbusů jste vyrobili nebo dodali za posledních pět let – po jednotlivých letech.
Kolik parciálních trolejbusů jste vyrobili či dodali za posledních pět let – po jednotlivých letech.
Vyrobili jste nebo dodali trolejbus pro český nebo evropský trh – pokud ano, upřesněte jaký typ
trolejbusu a pro jaký trh.
Jaká je Vaše standardní lhůta pro dodávku trolejbusů a jejich uvedení do provozu (včetně
Průkazu způsobilosti pro provoz v ČR).
Jaké je minimální množství trolejbusů, při kterém budete zvažovat účast v zadávacím řízení.
Lze uvažovat s možností finální montáže trolejbusů přímo u Zadavatele (v ústředních dílnách
nebo ve vozovně).
Splňuje váš trolejbus základní požadované parametry trolejbusů? Pokud ne, žádáme o uvedení,
v jakých parametrech.
Je pro Vaši společnost dostačující lhůta pro podání nabídky v délce 30 až 35 dní dle zákona
č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. V případě, že tato lhůta pro Vás není dostačující,
žádáme o uvedení lhůty, která by pro Vás byla dostačující pro podání nabídky.

Zadavatel předpokládá, že výsledky předběžné tržní konzultace budou zohledněny při přípravě
zadávacích podmínek veřejné zakázky.
V případě potřeby může Zadavatel následně svolat osobní jednání s účastníky předběžné tržní
konzultace, které by se uskutečnilo v sídle zadavatele Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno. Zadavatel
si dále vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby od účastníků předběžné tržní konzultace další
podklady či vyjasnění zaslaných odpovědí.
Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli bude probíhat výhradně v elektronické podobě.
Kontaktní osobou Zadavatele je Lenka Mohelská, tel.: +420 543171511, e-mail lmohelska@dpmb.cz.
Odpovědi na dotazy zadavatele mohou dodavatelé zasílat na e-mailovou adresu kontaktní osoby
Zadavatele, a to nejpozději do 20. 8. 2019 do 10:00 hod.

Předem děkujeme za spolupráci.

