DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského
Název veřejné zakázky:
kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027
Evidenční číslo veřejné zakázky:
VZ 527646
Identifikační údaje o zadavateli
Zlínský kraj
Název:
Sídlo:
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:
70891320
Veřejná zakázka podle předmětu:
Významná veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:
Nadlimitní
Na základě svého práva a žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel
dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).
DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 1
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací odpovídá na dosud nezodpovězený dotaz
č. 1 dodatečných informací č. 6.
Jde o tento dotaz jednoho z uchazečů na tuto veřejnou zakázku:
Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají intenzivní jednání na úrovni vlády ČR
ohledně legislativních změn v oblasti odměňování řidičů, resp. ohledně zvýšení minimální
mzdy řidičů, odměn za čekání mezi spoji a výši příspěvku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, uchazeč tímto žádá zadavatele o potvrzení, že pokud dojde v době od
podání nabídky uchazeče do uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti mezi
vybraným uchazečem a zadavatelem k přijetí legislativních změn majících vliv na
odměňování řidičů, zadavatel tyto zvýšené náklady no odměňování řidičů vybranému
uchazeči uhradí.
Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že je obeznámen s aktuální situací týkající se
odměňování řidičů i s navrhovanými změnami v této oblasti. Zadavatel je obeznámen i s
rozsahem předpokládaných změn a je si vědom jejich možného vlivu na rozhodování
dopravců při stanovení jejich nabídkové ceny. S ohledem na tyto skutečnosti i na to, že
změny v odměňování jsou skutečně očekávány a měly by být podle veřejně dostupných
informací přijaty v nejbližší době, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek,
a to o celou původní délku lhůty. Tím bude pro všechny uchazeče zajištěno, že při přijetí
změn v odměňování řidičů budou moci všichni uchazeči ve svých nabídkových cenách tyto

změny (zvýšené náklady) relevantním způsobem zohlednit, a přitom jim bude poskytnut
dostatečný časový prostor pro přípravu (úpravu) nabídek.
Další legislativní změny, které by měly dopad na výši odměňování řidičů nejsou
předpokládány.
DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 2
Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám předává
uchazečům revidovanou zadávací dokumentaci
Toto revidované znění zadávací dokumentace, předané přílohou těchto dodatečných
informací, nahrazuje původní znění dokumentů zadávací dokumentace.
Toto revidované znění zadávací dokumentace, předané přílohou těchto dodatečných
informací, je závazným zněním pro zpracování nabídek uchazečů.
DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl
o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce)
následovně:
nové znění bodu IV.3.4)
nové znění bodu IV.3.8)

Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 19. 12. 2016
Čas: 10:00 hodin
Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 19. 12. 2016
Čas: 10:01 hodin

INFORMACE
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu
zadavatele.
PŘÍLOHA TĚCHTO DODATEČNÝCH INFORMACÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVIZE_DI8_30_9_2016.ZIP
(kompletní revidovaná zadávací dokumentace, která dle dodatečné informace z vlastního
podnětu 2 uvedené výše nahrazuje původní znění zadávací dokumentace)
Upozornění: Z důvodu velkého objemu dat této přílohy, je tato příloha uveřejněna pouze na
profilu zadavatele a není uchazečům rozesílána spolu s tímto dokumentem
dodatečných informací č. 8. Na profilu zadavatele je tato příloha zcela volně
přístupná.
V Brně dne 30. 9. 2016

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., Lazaretní
13, 615 00 Brno
Datum: 30.09.2016 13:13:20
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