ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů („ZZVZ“) na zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle
§ 56 a násl. ZZVZ („zadávací řízení“)

Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady
ARmpee832
(„Veřejná zakázka“)

Zadavatel:
DPOV, a.s.
IČO: 277 86 331
Husova 635/1b, 751 52 Přerov
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:
Zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrace:
Bankovní spojení:
Datová schránka:
Profil zadavatele:
Elektronický nástroj:
Druh zadavatele:
(„Zadavatel“)

DPOV, a.s.
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., člen představenstva
Mgr. Jakub Vozdek, člen představenstva
Husova 635/1b, 751 52 Přerov
277 86 331
CZ27786331
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 3147
35-2107050277/0100
tradr3j
http://profily.proebiz.com/profile/27786331
https://proebiz.com/josephine
Sektorový zadavatel dle § 4 odst. 3 a § 151 odst. 2 ZZVZ

1.2. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je paní Ilona Zatloukalová, DiS.,
oddělení strategického nákupu, tel. +420 724 203 346, e-mail: zatloukalova@dpov.cd.cz.
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s dodavateli v
záležitostech souvisejících s Veřejnou zakázkou (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či
jiné pověřené osoby Zadavatele k jednání za Zadavatele).
2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
2.1. ÚČEL A OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídek dodavateli, kteří mají zájem
účastnit se zadávacího řízení na plnění nadlimitní sektorové veřejné zakázky na služby s názvem
„Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832“.
Zadavatel uvádí, že mezi ním jakožto zhotovitelem a společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se
sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“) jakožto objednatelem, byla uzavřena
Smlouva o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné provedení úpravy kolejových vozidel ARmpee832 (dále
jen „Hlavní smlouva“). Hlavní smlouva byla mezi ČD a Zadavatelem uzavřena přímo jakožto
s přidruženou osobou ve smyslu § 155 odst. 1 ZZVZ. Část plnění dle Hlavní smlouvy má Zadavatel
v úmyslu provést prostřednictvím poddodavatele a z tohoto důvodu tak přistupuje k zahájení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Zadavatele je tak pro účely zadání této Veřejné zakázky považován za zadavatele sektorové veřejné
zakázky podle § 4 odst. 3 ve spojení s § 151 odst. 2 písm. b) a § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ.
Zadavatel v souladu s § 161 ZZVZ zadává sektorovou Veřejnou zakázku v otevřeném řízení podle
§ 56 a násl. ZZVZ.
Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky,
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.
Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele s podmínkami zadávacího řízení a
předmětem Veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro podání nabídky v tomto zadávacím řízení.
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Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz čl. 16 zadávací
dokumentace). Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit s touto zadávací dokumentací
a všemi jejími přílohami.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací
dokumentace a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel v
nabídce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
2.2. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Tato zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu Zadavatele
minimálně do konce lhůty pro podání nabídek uvedeném v čl. 13 této zadávací dokumentace.
Část zadávací dokumentace týkající se technické dokumentace a interních dokumentů a norem ČD
specifikovaná níže bude v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ zpřístupněna pouze na písemnou žádost
dodavatele. Zadavatel bude v této souvislosti v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ požadovat, aby dodavatel
spolu s předáním této části zadávací dokumentace podepsal dohodu o mlčenlivosti, jejíž závazný vzor
je uveden v příloze č. 8 této zadávací dokumentace. Dodavateli budou zpřístupněny až po podpisu
dohody o mlčenlivosti následující přílohy:
-

Příloha č. 4 – Specifikace modernizace drážních vozů

-

Příloha č. 5 – Specifikace základního provedení oprav PH

-

Příloha č. 7 – Manuál barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy ČD

2.3. IDENTIFIKACE
DOKUMENTACE

OSOB,

KTERÉ

VYPRACOVALY

ČÁST

ZADÁVACÍ

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace
vypracovala osoba odlišná od zadavatele:
-

Příloha č. 4 - Specifikace modernizace drážních vozů byla vypracována společností ČD;

-

Příloha č. 5 – Specifikace základního provedení oprav PH byla vypracována společností ČD;

-

Příloha č. 7 – Manuál barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy ČD byl vypracován
společností ČD;

-

Příloha č. 10 – Elektronická komunikace byla vypracována společností NAR marketing

s.r.o., IČO: 64616398, se sídlem Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava.
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Celkovou předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky stanovil Zadavatel ve výši 47.500.000,- Kč bez
DPH.
4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem Veřejné zakázky je:
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a) Modernizace 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické specifikace, která tvoří
přílohu č. 4 této zadávací dokumentace;
b) Základní provedení oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické
specifikace, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace;
c) Provedení nezbytných souvisejících opravárenských prací na 5 (pěti) kusech drážních vozidel
ARmpee832, přičemž předpokládané druhy oprav a jejich rozsah jsou uvedeny v příloze č. 6 této
zadávací dokumentace. Skutečný rozsah nezbytných souvisejících oprav bude určen na základě
Komisionální prohlídky příslušného drážního vozidla. Tato výhrada je činěna v souladu s § 100
ZZVZ;
d) Provedení nezbytných a předem nepředvídaných souvisejících opravárenských prací na 5 (pěti)
kusech drážních vozidel ARmpee832 nespadajících do předmětu Veřejné zakázky dle čl. 4.1. a),
b) a c) této zadávací dokumentace. Skutečný rozsah nezbytných a předem nepředvídaných
souvisejících opravárenských prací bude určen na základě Komisionální prohlídky příslušného
drážního vozidla v souladu se Smlouvou o dílo, jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace. Tato výhrada je činěna v souladu s § 100 ZZVZ.
Předmětem Veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či
poskytnout vyplývá z této zadávací dokumentace, jejich příloh nebo z návrhu Smlouvy o dílo, který
tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
4.2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV
34620000-9
50222000-7
50224200-3
50224100-2

Popis CPV
Kolejová vozidla
Oprava a údržba kolejových vozidel
Generální opravy osobních železničních vozů
Generální opravy sedadel kolejových vozidel

4.3. DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel neshledal důvody pro dělení této Veřejné zakázky na části, neboť pro takové dělení neexistují
relevantní kritéria. Zadavatel z důvodu zajištění kompatibility celkového plnění Veřejné zakázky
požaduje provedení oprav a revitalizace drážních vozidel jedním dodavatelem.
4.4. LEGISLATIVNÍ A JINÉ POŽADAVKY
Zadavatel požaduje, aby plnění poskytnuté Dodavatelem bylo v souladu s platnými a účinnými
normami a zákony dle příslušné legislativy České republiky a Evropské unie.
4.5. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je tvořena přílohou č. 4, přílohou č. 5, přílohou č. 6 a
přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen se s obsahem technické specifikace
seznámit a odpovídá za kompatibilitu jím navrhnutého projektového řešení díla s požadavky a
technickými standardy zadavatele specifikovanými ve výše uvedených přílohách této zadávací
dokumentace.
Pokud je v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uveden konkrétní obchodní název, jedná se
pouze o vymezení standardní kvality a dodavatel je oprávněn využít jiných kvalitativně srovnatelných
řešení.
Po přistavení příslušného drážního vozidla bude provedena prohlídka příslušného vozidla, a to za
účasti Zadavatele, dodavatele a společnosti ČD jakožto vlastníka drážního vozidla (dále jen
„Komisionální prohlídka“). Předmětem Komisionální prohlídky bude stanovení specifikace a
rozsahu souvisejících opravárenských prací a nepředvídaných opravárenských prací na příslušném
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drážním vozidle dle čl. 4.1. c) a čl. 4. 1. d) této zadávací dokumentace. Komisionální prohlídka bude
provedena postupem stanoveným v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.
Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav drážních
vozidel. Dodavatel při plnění navrhne, zdali vadné díly musí být opraveny nebo vyměněny, aby byla
zaručena správná a spolehlivá funkce zařízení v intervalu mezi periodickými opravami. Povrchová
úprava při jednotlivých druzích oprav se provede podle předpisu ČD V 98/25. Při rozhodování
o způsobu opravy jednotlivých dílů drážních vozů je kritériem společenská a technicko-ekonomická
výhodnost jejich oprav. Při neefektivnosti opravy se součást nebo celek vyřadí a nahradí novým.
Základním kritériem pro rozhodování o nutnosti a rozsahu opravy jednotlivých dílů vozů v případech,
kdy není možné stanovit dovolené tolerance, je zajištění spolehlivé funkce dílů, bezpečnost provozu a
řádný vzhled vozu po stanovenou dobu provozu. Vodítkem při tom je příslušná výkresová
dokumentace, technické popisy a návody výrobce. Rozhodnou podobu projektu konstrukčních úprav
drážních vozidel v plném rozsahu schvaluje Zadavatel.
Účelem provedených úprav drážních vozidel je minimalizace nákladů na jejich provoz a údržbu. Při
provádění opravy a modernizace musí být zohledněn zejména požadavek na snadnou přístupnost
jednotlivých celků při jejich další údržbě, opravách nebo výměnách v rámci jejich životního cyklu.
Dodávky potřebných náhradních dílů nově instalovaných komponentů musí být dodavatelem
garantovány po celou dobu životnosti drážního vozu, alternativně bude sdělen způsob adekvátní
náhrady ze strany Zadavatele.
Úpravy musí být provedeny tak, aby odpovídaly všem závazným požadavkům vyplývajícím z platné
legislativy České republiky a Evropské unie, a to zejména požadavkům vyplývajícím ze Směrnic TSI
pro provádění úprav již provozovaných vozidel, dále musí být v souladu s vyhláškami Mezinárodní
železniční unie – UIC, evropskými normami, včetně norem hygienických, protipožárních (zejména EN
455 45, UIC564-2, TSI), předpisů ekologických a interních předpisů ČD, které budou dodavatelům
předány po podpisu dohody o mlčenlivosti (zejména v souladu s předpisem ČD V6/1, ČD V6/2, ČD
V95/5, ČD V26 a všemi navazujícími předpisy).
Interiér musí být při prováděných úpravách řešen v souladu s platným Manuálem barevného řešení
interiérů vozů osobní dopravy ČD, který tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Příloha č. 7
bude dodavatelům předána po podpisu dohody o mlčenlivosti.
Vybraný dodavatel musí v případě potřeby zajistit u Drážního úřadu České republiky schválení
odchylky od schváleného typu vozu za podmínek daných zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky č. 173/1995 Sb., kterou
se vydává dopravní řád drah, a další platnou legislativou České republiky související s technickými
požadavky na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.
Opravy konstrukčních skupin a dílů drážních vozů a jejich renovace musí být prováděny v souladu
s platnými ČSN, EN, PN, TP a podle schválených technologických postupů. Renovované konstrukční
skupiny a díly jsou rovnocenné novým.
4.6. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění Veřejné zakázky je Provozovna/-y dodavatele. Dodavatel je povinen disponovat
dostatečně provozně zajištěnou a vybavenou provozovnou vhodnou a plně způsobilou k provedení
předmětu Veřejné zakázky. Provozovna musí poskytovat dostačenou ochranu drážním vozům, jejichž
modernizace a oprava je předmětem této Veřejné zakázky.
Zadavatel výslovně požaduje, aby provozovna dodavatele byla umístěna na území České republiky, a to
za účelem optimalizace nákladových položek na straně Zadavatele a z důvodu nutnosti provádět o a
Komisionální prohlídky a následné kontroly plnění Smlouvy o dílo.
Provozovna, ve které bude předmět Veřejné zakázky plněn, nemusí být ve vlastnictví dodavatele
a zároveň nemusí být provozovnou dodavatele ve smyslu § 17 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský
zákon, v platném znění.
__________________________________________________________________________________________
Zadávací dokumentace
5

Veřejná zakázka: „Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832“
__________________________________________________________________________________________

4.6.1. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že místem plnění Veřejné zakázky bude provozovna/-y dodavatele, kterou/-é je
dodavatel povinen specifikovat v návrhu Smlouvy o dílo, nebude Zadavatel organizovat v souladu
s § 97 ZZVZ prohlídku místa plnění.
4.7. ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Plnění Veřejné zakázky bude prováděno dle níže uvedeného harmonogramu za předpokladu, že drážní
vozy budou Zadavatelem přistaveny k provedení předmětu Veřejné zakázky ve stanoveném termínu.
Pokud Zadavatel v stanoveném termínu drážní vozy nepřistaví, posunuje se příslušný termín provedení
předmětu Veřejné zakázky dle harmonogramu o shodný počet dnů, o které se přistavení příslušného
vozu zpozdilo.
Termínem přistavení se rozumí protokolární předání příslušného drážního vozu v místě plnění
dodavateli.
Skutečný termín začátku realizace se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.
Harmonogram plnění Veřejné zakázky:
Pořadové číslo
Vozu

Termín přistavení Vozu

Termín
dokončení Díla (Vozu)

1

06.10.2020

05.01.2021

2

22.11.2020

07.02.2021

3

08.01.2021

12.03.2021

4

10.02.2021

14.04.2021

5

15.03.2021

17.05.2021

5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELŮ, PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE
Jako předpoklad pro posouzení nabídky účastníků v zadávacím řízení jsou účastníci povinni prokázat
splnění kvalifikace podle § 73 a násl. ZZVZ v níže uvedeném rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako
součást nabídky, přičemž pro účely posouzení nabídek z pohledu splnění kvalifikačních předpokladů
postačuje předložení dokladů v prosté kopii.
Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
5.1. KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který:
− splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ (viz čl. 5.2);
− splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz čl. 5.3);
− ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ (viz čl. 5.4);
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− splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ (viz čl. 5.5).
5.2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:
a) Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 (pěti) letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu (jde-li tedy např. o právnickou osobu se dvěma jednateli – fyzickými osobami
– musí být předložena 3 (tři) čestná prohlášení).
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů.
Zadavatel pro vyloučení pochybností potvrzuje, že zahraniční dodavatel předkládá požadovaný
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k zemi svého sídla.
b) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení.
c) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.
d) Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
e) Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že
dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 (tří) měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění základní
způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, k čemuž je oprávněn
využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
5.3. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST PODLE § 77 ZZVZ
Zadavatel požaduje: Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ (tj. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje)
musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 (tří) měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.
5.4. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 78 ZZVZ
Zadavatel požaduje:
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele za 3 (tři) bezprostředně předcházející účetní
období dosahoval min. úrovně 100.000.000,- Kč. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li
údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Způsob prokázání splnění:
Účetní uzávěrky nebo jiné obdobné dokumenty obsahující výkaz zisku a ztrát, včetně dokumentů dle
právního řádu země sídla dodavatele.
5.5. TECHNICKÁ KVALIFIKACE DLE § 79 ZZVZ
Zadavatel požaduje:
Předložení seznamu významných služeb nebo dodávek poskytnutých za poslední 3 (tři) roky před
zahájením zadávacího řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel v požadovaném období realizoval
alespoň 2 (dvě) významné služby nebo dodávky, jejichž předmětem byla (nebo které byly pořízeny za
účelem) modernizace a/nebo periodická oprava interiérových částí železničních kolejových vozidel pro
osobní přepravu cestujících, součástí které bylo mimo jiné dosazení nového interiérového zařízení
vozidel, revitalizace nástupních prostorů, a to v celkovém objemu každé z významných
služeb/dodávek alespoň v hodnotě 30.000.000,- Kč bez DPH (nebo ekvivalentu v jiné měně, kterou
Zadavatel přepočte na Kč dle kurzu ČNB platného k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek).
Zadavatel pro účely prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu uvádí, že za
poskytnutou významnou službu či dodávku je možné považovat rovněž výkon výše uvedených
činností či dodávek, které dosud nebyly dokončeny, a to za podmínky, že takto předložená významná
služba ke dni zahájení zadávacího řízení splňuje požadavky Zadavatele.
Způsob prokázání splnění:
Seznam významných zakázek prokazující splnění technické kvalifikace.
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Seznam významných zakázek je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující
struktuře, nejlépe ve formě tabulky:
−
−
−
−
−
−
−

identifikace objednatele v rozsahu jméno či název, adresa bydliště či sídla, kontaktní adresa,
název významné zakázky,
popis poskytovaných služeb či dodávek (stručný popis, v čem poskytované služby spočívaly),
celková cena významné zakázky v Kč bez DPH,
doba realizace významné zakázky,
informace o tom, zda byla referenční zakázka poskytnuta řádně,
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.

Z přiloženého seznamu významných zakázek musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků
Zadavatele.
Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit
si pravdivost poskytnutých referencí u objednatelů.
Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení
seznamu významných zakázek, služby či dodávky, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služeb sám podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služeb podílel.
5.6. DALŠÍ PRAVIDLA PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
5.6.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ČÁSTI KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB
Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (tj.
výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje);
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou (Zadavatel potvrzuje,
že doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou lze nahradit čestným prohlášením
podepsaným jinou osobou, přičemž před podpisem Smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel
povinen doložit originály nebo ověřené kopie dokladů o prokázání základní způsobilosti jiné
osoby v rozsahu dle § 75 ZZVZ);
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) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění Veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst.
2 písm. b) ZZVZ, musí dokument podle první věty tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
5.6.2. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ NABÍDKY DODAVATELŮ
Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti
podle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu.
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V případě, že má být předmět Veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou Zadavateli
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora
uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsaženo, že všichni tito dodavatelé budou vůči
Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně a že odpovědnost za plnění zakázky ponesou všichni dodavatelé
společně a nerozdílně.
5.6.3. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ
V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazujeli splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání
v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
5.6.4. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77
ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný v
souladu s § 228 a násl. ZZVZ.
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 (tři) měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení
dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
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.
5.6.5. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Certifikát nahrazuje prokázání splnění
kvalifikace v rozsahu v certifikátu uvedeném dle § 234 ZZVZ. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 ZZVZ.
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) ZZVZ.
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.
5.6.6. JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OSVĚDČENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení
dodavatele zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující
doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném
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v informačním systému e-Certis. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění
podmínek účasti v zadávacího řízení.
5.6.7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Pokud Zadavatel nestanoví jinak, není dodavatel oprávněn nahradit předložení dokladů
o kvalifikaci čestným prohlášením. Dodavatel však může nahradit požadované doklady jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nestanoví-li tato zadávací
dokumentace jinak.
Před uzavřením Smlouvy o dílo si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Ověřenou
kopií rozumí zadavatel také autorizovanou konverzi listiny do dokumentu obsaženého v datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorizovaná konverze do datové zprávy“).
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném
v jiném členském státu, který umožňuje neomezený a bezplatný dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V případě, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a Zadavatelem
požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné
zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předloženo platné zmocnění (plná moc) v originále nebo
ověřené kopii.
5.6.8. ZMĚNY V KVALIFIKACI DODAVATELE
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník povinen tuto změnu Zadavateli do 5 (pěti)
pracovních dnů oznámit a do 10 (deseti) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; a
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, Zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
5.6.9. DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací
požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být Zadavatelem podle okolností z účasti
v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ
musí být z těchto důvodů vyloučen ze zadávacího řízení.
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6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní a platební podmínky pro plnění Veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny
v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Účastník předloží v nabídce podepsaný návrh Smlouvy o dílo, který bude odpovídat příslušnému
návrhu, jenž tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, a bude doplněn pouze na předem
stanovených místech.
Závazný návrh Smlouvy o dílo musí být podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka. Bude-li závazný návrh Smlouvy o dílo podepsán
osobou jinou než k tomu oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku, či podnikatelem samotným,
bude součástí nabídky zmocňovací listina, ve které bude uveden rozsah jejího oprávnění jednat
a podepisovat jménem či za dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů budou v závazném návrhu Smlouvy o dílo uvedeni všichni
dodavatelé podávající společnou nabídku a návrh smlouvy na Veřejnou zakázku bude podepsán
osobami oprávněnými zastupovat každého dodavatele nebo bude závazný návrh Smlouvy o dílo
podepsán zmocněncem k podpisu smlouvy a součástí společné nabídky bude taková zmocňovací listina
(plná moc).
Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že závazný návrh Smlouvy o dílo a veškeré další
doklady, které mají být dodavatelem pro účely podání nabídky podepisovány, mohou být osobami
oprávněnými zastupovat dodavatele podepsány alternativně:
−

v listinné podobě, v takovém případě součástí elektronické nabídky bude scan těchto
dokumentů,

−

v elektronické podobě s elektronickým podpisem / podpisy,

−

a v případě, že dodavatele zastupuje jediná osoba, podpis na všech těchto dokumentech
může být nahrazen elektronickým podpisem nabídky jako celku v elektronickém nástroji
pro podání nabídek ze strany této oprávněné osoby.

Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný návrh Smlouvy o dílo na jiných než výslovně
označených místech k doplnění, jež jsou označena „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Účastník je povinen
upravit závazný návrh Smlouvy o dílo v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v
souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
K závaznému návrhu Smlouvy o dílo není účastník povinen připojit všechny přílohy uvedené v
závazném návrhu Smlouvy o dílo.
Smlouva o dílo bude uzavřena v souladu se závazným návrhem Smlouvy o dílo předloženým v nabídce
vybraného dodavatele.
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že součástí Smlouvy o dílo je i závazek dodavatele
k zajištění dodávek potřebných náhradních dílů nově instalovaných komponentů v drážních vozech
po celou dobu životnosti drážního vozu.
7. NABÍDKOVÁ CENA
7.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit dle složek předmětu Veřejné zakázky, a to
a) jako celkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní řádné a včasné provedení předmětu Veřejné
zakázky dle čl. 4.1. a) a čl. 4.1. b) této zadávací dokumentace, tj. za provedení modernizace 5 (pěti)
kusů drážních vozidel ARmpee832 a základní provedení oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel
ARmpee832 (dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 4 a přílohu č. 5 této zadávací
dokumentace). V této části nabídkové ceny bude rovněž zahrnuto zpracování projektové
dokumentace konstrukčních úprav všech drážních vozů. Dodavatel uvede celkovou cenu bez
DPH do krycího listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace;
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b) jako celkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní řádné a včasné provedení předmětu Veřejné
zakázky dle čl. 4.1. c) této zadávací dokumentace, tj. za provedení nezbytných souvisejících
opravárenských prací na 5 (pěti) kusech drážních vozidel ARmpee832 specifikovaných v příloze č. 6
této zadávací dokumentace. Tato část nabídkové ceny je tvořena součtem jednotkových cen
přepočtených dle Zadavatelem očekávané pravděpodobnosti výskytu předpokládaných závad na
všech 5 (pěti) kusech drážních vozidel ARmpee832. Skutečný rozsah bude určen na základě
Komisionální prohlídky. Dodavatel uvede celkovou cenu bez DPH do krycího listu, jehož vzor
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za 5
(pět) vozů a přepočte ji dle zadavatelem očekávané pravděpodobnosti výskytu předpokládaných
závad do specifikace souvisejících opravárenských prací v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Dodavatel do přílohy č. 6 této zadávací dokumentace uvede také celkovou cenu bez DPH za 5
(pět) vozů.
Účastníci jsou povinni řádně vyplnit a ocenit všechny položky uvedené v Krycím listu nabídky.
Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena nejvýše přípustná a maximální za splnění
specifikovaného předmětu Veřejné zakázky (viz čl. 4 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním Veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny
jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení
předmětu Veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných znalostí musel a měl vědět, že
jsou pro řádné plnění předmětu Veřejné zakázky nezbytné.
Požadavky na nabídkovou cenu stanovil Zadavatel tak, aby byli účastníci schopni podat vzájemně
porovnatelné nabídky.
7.2. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
Veřejné zakázky a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k
předmětu této Veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn
posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě
jednotlivých dílčích cen na plnění této Veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové
ceny, která je předmětem hodnocení.
8. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM
V souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníku zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou věcně
vymezenou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů
bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a jejich
kontaktní údaje.
Seznam poddodavatelů, který obsahuje jednotlivé poddodavatele, spolu s informací, jakou věcně
vymezenou část Veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat (např. uvedením druhu
služeb a procentuálního finančního podílu na Veřejné zakázce), bude také součástí smlouvy na plnění
Veřejné zakázky.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli),
uvede tuto skutečnost ve své nabídce ve formě čestného prohlášení dodavatele o této skutečnosti.
9. HODNOCENÍ NABÍDEK
9.1. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí prostřednictvím bodového systému podle níže
uvedených kritérií, stanovených s váho určenou v procentním vyjádření:
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Celková nabídková cena bez DPH za předmět Veřejné zakázky dle čl. 4.1.a) a
čl. 4.1.b) zadávací dokumentace

90 %

Celková nabídková cena bez DPH za předmět Veřejné zakázky dle čl. 4.1.c)
zadávací dokumentace

10 %

9.2. Celková nabídková cena bez DPH za předmět Veřejné zakázky dle čl. 4.1.a) a čl. 4.1.b)
zadávací dokumentace
V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou nabídky hodnoceny podle celkové výše nabídkové ceny
dodavatele za provedení modernizace a oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 bez DPH.
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší hodnotou.
9.3. Celková nabídková cena bez DPH za předmět Veřejné zakázky dle čl. 4.1.c) zadávací
dokumentace
V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou nabídky hodnoceny podle celkové výše nabídkové ceny
dodavatele za provedení nezbytných souvisejících opravárenských prací na 5 (pěti) kusech drážních
vozidel ARmpee832 bez DPH. Nabídková cena je tvořena součtem jednotkových cen předvídaných
oprav specifikovaných v příloze č. 6 této zadávací dokumentace přepočtených dle Zadavatelem
očekávané pravděpodobnosti výskytu předpokládaných závad na všech 5 (pěti) kusech drážních
vozidel ARmpee832. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší
po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší hodnotou.
9.4. Celkové hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky
k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová odhodnocení
nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak,
že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
9.5. Vzorce pro výpočet bodových hodnot:
a) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria

Počet bodů kritéria = 100 x

Hodnota nabídky
----------------------------------------Hodnota nejvhodnější nabídky

b) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
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Počet bodů kritéria = 100 x

Hodnota nejvhodnější nabídky
----------------------------------------Hodnota nabídky

c) celkové hodnocení
Počet bodů získaných v rámci kritéria x váha kritéria v %
Celkové hodnocení bude provedeno tak, že se sečtou body přidělené jednotlivým nabídkám v rámci
všech výše uvedených dílčích hodnotících kritérií. Nabídky budou seřazeny dle získaných bodů
sestupně. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude považována za nejvhodnější nabídku. Nabídka
s druhým nejvyšším počtem bodů bude považována za druhou nejvhodnější nabídku.
9.6. Hodnocené nabídky
Hodnoceny budou pouze nabídky dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, parametry a informace, které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které
jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. Údaje, které
dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro dodavatele závazné i z hlediska následného
plnění smlouvy.
Nabídnou-li dodavatelé shodné nabídkové ceny, rozhodne o konečném pořadí celkový počet
významných zakázek, uvedených v seznamu významných zakázek, kdy jako výhodnější bude
hodnocena nabídka obsahující vyšší počet významných zakázek realizovaných příslušným
dodavatelem. Ostatní nabídky obsahující shodnou výši nabídkové ceny budou seřazeny vzestupně od
nabídky s druhým nejvyšším počtem významných zakázek až po nabídku s nejnižším počtem
významných zakázek. Dojde-li ke shodě i v celkovém počtu významných dodávek, rozhodne
o konečném pořadí nejvyšší cena významné zakázky v Kč bez DPH. Pokud i tak dojde ke shodě,
rozhodne o konečném pořadí los.
10. VÝBĚR DODAVATELE
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření Smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek ve smyslu čl. 9 této
zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ stanovuje podmínku pro vybraného dodavatele, a
to předložení osvědčení o způsobilosti dodavatele ve smyslu předpisu ČD V6/2 - Předpis pro
železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových auditů
dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů (dále také jako „Předpis č. V6/2“), tedy
osvědčení ověřující výrobní proces případně zajištění jakosti dílů pro kolejová vozidla (dále
„Osvědčení“). Toto Osvědčení musí být před podpisem Smlouvy o dílo předloženo jak za dodavatele,
tak za jeho případné poddodavatele. Osvědčení dodavatele musí pokrývat celý předmět Veřejné
zakázky a u poddodavatelů dodavatele rozsah plnění, které bude poskytován prostřednictvím
poddodavatelů. Zadavatel uzná za splnění této podmínky také předložení obdobných dokladů
prokazujících rovnocenným způsobem výrobní proces či opatření týkající se zabezpečení jakosti dílů
pro kolejová vozidla, jako např. obdobné doklady vydané evropskými dopravci provozujícími veřejnou
železniční dopravu. Pokud příslušné Osvědčení dodavatel nemá, může ho získat v průběhu zadávacího
řízení na veřejnou zakázku níže popsaným způsobem:
Zákaznický systémový audit ČD provedou na žádost dodavatele ověření výrobního procesu, případně
zajištění jakosti dílů pro kolejová vozidla postupem obdobným dle § 79 odst. 2 písm. g) ZZVZ. Tato
kontrola (dále jako „Zákaznický systémový audit“) bude provedena oddělením kvality a životního
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prostředí ČD dle podmínek stanovených Předpisem č. V6/2 a souvisejícím opatřením ředitele odboru
kolejových vozidel GŘ ČD a na základě nichž ČD prověřují způsobilost dodavatelů v souladu se
zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah zákaznického systémového
auditu a požadavky způsobilosti dodavatele jsou blíže specifikovány v Předpise č. V6/2. Osvědčení
bude uděleno takovému dodavateli, jenž je objektivně schopen splnit a trvale udržet kvalitu a rozsah
služeb předpokládaných v rámci této veřejné zakázky, a to s ohledem na výrobní proces či opatření
týkající se zabezpečení jakosti dílů pro železniční kolejová vozidla. Nepředložení Osvědčení ve smyslu
předpisu ČD V6/2 je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 122 ZZVZ.
Zadavatel si tak vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným dodavatele pouze za předpokladu,
že dodavatel Zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo předloží platné Osvědčení.
Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení:
−

originál nebo ověřenou kopii Osvědčení, pokud ho již Zadavatel nemá k dispozici;

−

originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici;

−

informací a dokladů podle § 122 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ, pokud je vybraný dodavatel
právnickou osobou a nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele z evidence
údajů o skutečných majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel v takovém případě vyzve
vybraného dodavatele k předložení:

−

identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů;

−

dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu k danému dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
o

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

o

seznam akcionářů,

o

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

o

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný účastník je povinen Zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo předložit platnou a účinnou
pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 17. 1 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu a nemajetkovou újmu.
Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické
komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady,
včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ.
V případech, kdy zákon (např. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ) nebo Zadavatel v zadávacích podmínkách
požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné
podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem tak budou probíhat
písemnou formou a elektronicky (datovou schránkou, e-mailem, elektronickým nástrojem).
Elektronické nabídky musí být podané výhradně přes elektronický nástroj JOSEPHINE. Bližší
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 9 této zadávací dokumentace.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje JOSEPHINE včetně informací o
používání elektronického podpisu jsou taktéž dostupné na adrese https://josephine.proebiz.com/cs/,
zejména v sekci Knihovna manuálů a odkazů v podsekci FAQ – Často kladené otázky účastníka a dále
v podsekci Manuály – Manuál registrace účastníka.]“.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředloží výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky
dle požadavků Zadavatele.
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Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele rovněž, pokud na základě výše uvedených dokladů zjistí, že
vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje
JOSEPHINE dle bodu 1.1. této zadávací dokumentace.
Nabídka na Veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém nebo slovenském jazyce.
Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ.
Pokud některé doklady nebo dokumenty, které mají být předloženy v nabídce, nejsou v českém nebo
slovenském jazyce, budou předloženy v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka.
Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
Dodavatel předloží nabídku v následující doporučené struktuře:
•

Krycí (Nabídkový) list nabídky obsahující identifikační a kontaktní údaje účastníka v rozsahu
dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a nabídkovou cenu za požadované plnění, který bude zpracován
v souladu se vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).
V případě podání společné nabídky budou na Krycím listu uvedeni všichni dodavatelé a bude
podepsán osobami oprávněnými zastupovat každého z dodavatelů, případně bude společnou
nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce
(zmocněnec) na základě plné moci.

•

Obsah nabídky s číselným označením stran jednotlivých kapitol nabídky.

•

Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění veřejné zakázky v
případě podání společné nabídky více dodavateli.

•

Dokumenty k prokázání splnění způsobilosti kvalifikace. Požadavky na prokázání
kvalifikace a způsob jejich prokázání jsou stanoveny v čl. 7 této zadávací dokumentace.

•

Závazný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, k
čemuž dodavatel závazně využije přílohu č. 3 této zadávací dokumentace – závazný návrh
Smlouvy o dílo (společně doplněným návrhem Smlouvy o dílo ve formátu .docx nebo
obdobném). V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ
budou stranou smlouvy na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku.

•

Plná moc, z níž lze jednoznačně dovodit zmocnění příslušné osoby k zastupování dodavatele
v případě, že závazný návrh Smlouvy o dílo a další dokumenty obsažené v nabídce dodavatele
budou podepsány osobou zastupující dodavatele na základě plné moci (tj. nikoliv statutárním
orgánem či prokuristou dodavatele zapsanými v obchodním rejstříku).

•

Informace o poddodavatelích dle čl. 8 této zadávací dokumentace.

•

Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky (další Zadavatelem
požadované přílohy a dokumenty).

•

Informace o tom, zda je dodavatel malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise
2003/361/ES.

12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě, a to
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prostřednictvím datové schránky, elektronického nástroje nebo e-mailem adresovaným kontaktní
osobě Zadavatele vymezené v bodě 1.2 výše.
Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 (osm) pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní stejným
způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci (tedy na profilu Zadavatele) nejpozději do 3
(tří) pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 3 ZZVZ v elektronické
podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE.
Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku
uveřejněných zakázek a na profilu Zadavatele.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel proto doporučuje vkládat nabídku
do aplikace elektronického nástroje v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné včas vyřešit
případné technické problémy a nabídka byla podána včas. Nabídka, která nebyla Zadavateli doručena
ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci se nepovažuje za
podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné. Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu
kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavateli Zadavatelem.
Dodavatel předloží závazný návrh Smlouvy o dílo v elektronické podobě vedle souboru
zabezpečeného proti narušení integrity dokumentu opatřeného elektronickým podpisem osoby
oprávněné dodavatele zastupovat rovněž v editovatelném formátu např. Word (.docx).
14. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez naplnění důvodů
podle § 127 ZZVZ.
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, uvádí Zadavatel níže další informace vztahující
se k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:
a) právo podanou nabídku účastníku nevracet;
b) oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a Zadavatelem týkající se
záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat
ve prospěch účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci
používali jako jazyk také slovenštinu;
c) Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;
d) právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této zadávací
dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či
doplnění Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud se změna či
doplnění bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek, bude změna
oznámena formou opravného formuláře v uvedeném informačním systému;
e) účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím
řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě
zrušení zadávacího řízení dle ZZVZ;
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f)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a
účastník je povinen poskytnout Zadavateli v této souvislosti veškerou součinnost;

g) Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
16. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1:

Vzor Krycího (Nabídkového) listu nabídky

Příloha č. 2:

Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti

Příloha č. 3:

Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4:

Specifikace modernizace drážních vozů – bude poskytnuta po podpisu Dohody o
mlčenlivosti

Příloha č. 5:

Specifikace základního provedení oprav PH – bude poskytnuta po podpisu
Dohody o mlčenlivosti

Příloha č. 6:

Specifikace souvisejících opravárenských prací

Příloha č. 7:

Manuál barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy ČD – bude poskytnut
po podpisu Dohody o mlčenlivosti

Příloha č. 8:

Dohoda o mlčenlivosti

Příloha č. 9:

Elektronická komunikace

Veškeré výše uvedené přílohy této zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást zadávací
dokumentace, a tedy zadávacích podmínek veřejné zakázky.
V Přerově dne 10.06.2020
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