DODATEČNÉ INFORMACE Č. 25 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky:
Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského
kraje veřejnou linkovou dopravou na
období 2018-2027
Evidenční číslo veřejné zakázky:
VZ 527646
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Zlínský kraj
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 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“).

DOTAZ 1

ODPOVĚĎ 1
Zadavatel úvodem upozorňuje, že termín zahájení provozu (15. 12. 2019) stanovený
Smlouvou je pouze termínem předpokládaným, jehož dodržení závisí na průběhu
zadávacího řízení a možnosti jeho úspěšného a včasného ukončení. Není tedy možné
vyloučit, že objektivně nastane skutečnost způsobující, že předpokládaný termín nebude
možné dodržet. Na tuto situaci reagují i tazatelem citovaná ustanovení, která jsou pouze
doplňujícího charakteru.

Jedná se tedy o takové důvody, pro které nebude objektivně možné uzavřít smlouvu
s dopravci v jednotlivých částech veřejné zakázky v předpokládaném termínu, z čehož
vyplyne nezbytná změna předpokládaného termínu zahájení provozu (zejména důvody
vyplývající z časové náročnosti dokončení zadávacího řízení a na ně navazující zahájení
plnění veřejné zakázky). Nad rámec uvedeného zadavatel doplňuje, že pojem „objektivní
důvody“ je standardně používaným pojmem v českém právním řádu (sám zákonodárce
pojem užívá na několika místech i v důvodové zprávě k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, i podobné obecné pojmy užívá v samotném zákonu).

DOTAZ 2

ODPOVĚĎ 2
Zadavatel potvrzuje platnost informací uvedených v příloze č. 6 Smlouvy IDS ZK (P42) a
upřesňuje informace uvedené k Tarifu IDS ZK v příloze 4 Smlouvy IDS ZK (P40).
Pro jednotlivé jízdné IDS ZK v rámci zón REGION a MĚSTO bude uplatněn přednostně
kilometrický tarif. Při vydání jednorázové přestupní jízdenky v rámci zón REGION a MĚSTO
bude na jízdence vyznačena i časová platnost pro přestup. Vzory těchto jízdenek jsou
uvedeny v TPS - příloha 5 Smlouvy (P34).
Pro dlouhodobé jízdné IDS ZK v rámci zón REGION a MĚSTO bude uplatněn tarif zónový.
Možné kombinace jízdních dokladů jsou uvedeny v příloze č. 6 Smlouvy IDS ZK (P42).

DOTAZ 3

2

ODPOVĚĎ 3
Zadavatel v souvislosti s dotazem účastníka odkazuje na informace uvedené v příloze č. 5
Smlouvy - TPS (P34), čl. 1.2, tj. požadavek zadavatele zaevidovat každé vozidlo u
společnosti KOVED za účelem vydání prohlášení o shodě, tj. potvrzení splnění příslušného
standardu podle TPS. Cílem stanovené povinnosti dopravce a procesu popsaného
v citovaném článku 8.7 je tak zajištění dostatečného časového prostoru pro kontrolu
dodržení požadovaných standardů vozidel, pro odstranění jakýchkoliv pochybností, tak aby
mohlo dojít k naplnění výše popsaného účelu - následnému zaevidování nově
nasazovaného vozidla.

DOTAZ 4

ODPOVĚĎ 4
K dotazu zadavatel uvádí, že za splnění povinnosti koordinátora v souladu s článkem 3.7
Smlouvy odpovídá objednatel stejně, jako by plnění poskytoval sám (zadavatel je přitom
povinen zajistit, aby plnění, k nimž je podle této Smlouvy zavázán, byla ze strany
koordinátora splněna). Je zřejmé, že případná nečinnost ze strany koordinátora (případně
zadavatele), kterou však zadavatel v žádném případě nepředpokládá, nemůže jít k tíži
dopravce. Zadavatel nespatřuje v uvedeném ustanovení žádnou nejasnost.

DOTAZ 5
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ODPOVĚĎ 5
Zadavatel je přesvědčen o tom, že není nutné ani v souvislosti s nově účinným nařízení
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako
„GDPR“) Smlouvu jakkoliv měnit. Z charakteru nařízení (zde GDPR) plyne jeho přímá
použitelnost. GDPR a v něm stanovená práva a povinnosti se tedy uplatní na dotčené
subjekty bez ohledu na to, zda je odkaz na toto nařízení ve Smlouvě uveden či nikoliv. Je
dále zřejmé, že pokud vyvstane potřeba blíže upravit práva a povinnosti smluvních stran
s ohledem na jejich postavení správce a zpracovatele osobních údajů, budou tak muset
smluvní strany v souladu povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů učinit. Zadavatel
v takovém případě předpokládá uzavření zcela standardního smluvního vztahu, který co
nejjednodušším způsobem zabezpečí splnění stanovených povinností (ty musí dopravci
s ohledem na účinnost GDPR již nyní velmi dobře znát a plnit).

DOTAZ 6

ODPOVĚĎ 6
Podle ustanovení § 273 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
platí, že pokud došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k zahájení zadávání
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veřejných zakázek, zadávání rámcových smluv, soutěže o návrh, řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele nebo řízení o správních deliktech před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, dokončí se taková zadávání, soutěže anebo řízení podle zákona č. 137/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Tato veřejná zakázka je tedy zadávána podle platné legislativy v den zahájení zadávacího
řízení, zadavatel tedy postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“).
Jak je ve svazku 1 zadávací dokumentace popsáno a jak tazatel správně v rámci dotazu
uvádí, z bodu 14.1 tohoto svazku vyplývá, že úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím
řízení, tedy i podání nabídky dodavatele, musí mít písemnou formu. Z tohoto ustanovení je
tedy zřejmé, že je vyloučeno podat nabídku formou ústní. Současně i ustanovení § 69, odst.
5 zákona hovoří o písemném podání nabídky.
Z článku 8 svazku 1 zadávací dokumentace, který řeší komplexně požadavky na zpracování
nabídky, je zcela zřejmé, že nabídka dodavatele bude podána v listinné podobě. Toto
jednoznačně vyplývá ze zadávacích podmínek zadavatele, kde je mimo jiné uvedeno:
 nabídka má být v uzavřené obálce,
 zadavatel doporučuje, aby nabídka byla podána nejen v originále (označeno
„ORIGINÁL“) ale také v jedné kopii (označeno „KOPIE“; kde výtisk Kopie bude
úplnou a věrnou kopií Originálu),
 z bodu 8.3, kde se hovoří o doporučení zabezpečení nabídky, a je jednoznačně
patrné, že se jedná o nabídku listinnou,
 z bodu 8.5, kde se hovoří o doporučeném členění nabídky, kdy zadavatel
doporučuje, aby nabídka obsahovala i CD.
Znění bodu 8.1, kde zadavatel hovoří o možnosti, bylo zadavatelem myšleno, že dodavatel
může podat nabídku v jedné obálce, ale např. i ve více obálkách, pokud podává nabídku na
více částí. Tímto ustanovením zadavatel dává dodavateli určitou volnost v tom, jak má být
nabídka formálně složena a zabalena. Elektronické podání nabídek zadavatel nepřipustil,
pokud by tomu tak bylo, zadávací dokumentace by samozřejmě obsahovala patřičné
informace o tomto způsobu podání nabídky.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel potvrzuje, že nabídky se podávají pouze
písemně a to výhradně v listinné podobě.

DOTAZ 7
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ODPOVĚĎ 7
Zadavatel před uveřejněním zadávací dokumentace (respektive její revize v DI 14)
podrobně analyzoval dopravní vytíženost jednotlivých linek a spojů a rovněž provedl
důkladný průzkum trhu a na základě toho stanovil požadované standardy jednotlivých
kategorií vozidel. Cílem zadavatele je poskytování kvalitních služeb pro obyvatele,
s maximálním ohledem na jejich cestovní bezpečnost a komfort a zároveň skutečnost, aby
na trhu existoval dostatečný počet vozidel, která stanovené požadavky bezezbytku splňují.
Zadavatel pak má potvrzeno, že na trhu existuje jak dostatečný počet výrobců nových
vozidel, které dané standardy jednotlivých kategorií vozidel splňují, tak i dostatečný počet
vozidel starších, které rovněž dané standardy splňují.
Pokud by zadavatel u některé kategorie vozidel snížil požadovaný počet míst (ať už celkový
či pouze k sezení), dá se předpokládat, že by na trhu byla další vozidla, která by nově
stanovený počet míst v řádu jednotek nesplňovala, a opět by mohla být namítána
nepřiměřenost stanovených požadavků. Zadavatel stanovil jednotlivé standardy kategorií
vozidel tak, aby všechna vozidla disponovala minimální nezbytnou kvalitou při přepravě
cestujících a aby umožnil využití tolika druhů vozidel, jak to jen bude možné. Vždy však na
trhu budou vozidla, která dané standardy neplní, a to i v řádech jednotek.
Zadavatel tímto potvrzuje platnost informací uvedených v příloze č. 5 Smlouvy - TPS (P34).
Požadavky na počty míst jsou v zadávacích podmínkách stanoveny jako minimální, z čehož
vyplývá, že tolerance minimálního počtu míst pro vozidla jednotlivých kategorií není
přípustná a zadavatel trvá na dodržení minimálního počtu míst k sezení a na minimálním
celkovém počtu míst.
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DOTAZ 8

ODPOVĚĎ 8
Zadavatel se obdobným dotazem již podrobně zabýval v rámci dodatečných informací č. 21,
v odpovědi na dotaz č. 1. Zadavatel má za to, že se v této odpovědi k uvedené problematice
vyjádřil dostatečně a na své odpovědi trvá.

DOTAZ 9
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ODPOVĚĎ 9
Zadavatel v rámci DI 14 uveřejnil kompletní revizi zadávací dokumentace vč. všech příloh a
dále v rámci každých dalších dodatečných informací, v případě jakékoliv změny, vždy
přehledně uveřejnil každý upravovaný dokument zadávací dokumentace. Zadavatel v názvu
takového dokument (souboru) rovněž vždy uvedl přívlastek, v jakých dodatečných
informacích byl dotčený dokument předán a má za to, že tento jeho postup je dostatečně
přehledný a transparentní. Zadavatel se však rozhodl vyhovět požadavku tazatele a v rámci
tohoto vysvětlení předkládá všechny dokumenty zadávací dokumentace v posledních
verzích, dle všech doposud uveřejněních dodatečných informací.
Co se týče lhůty pro podání nabídek zobrazené na profilu zadavatele, tak zadavatel ji na
tomto místě skutečně nedopatřením opomněl aktualizovat. Datum pro podání nabídek však
je a bylo jednoznačně patrné z Věstníku veřejných zakázek, Evropského věstníku (TED) a
uveřejněných dodatečných informací na profilu zadavatele, které zadavatel v souladu se
zákonem rovněž přímo rozeslal všem tazatelům a známým zájemcům o veřejnou zakázku.

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. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení
zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:
nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 08. 02. 2019
Čas: 10:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 08. 02. 2019
Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu
zadavatele.
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Přílohy těchto dodatečných informací:
P01_Odůvodnění veřejné zakázky_DI14
P02_SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky_DI23
P03_SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace_DI14
P04_Priloha_ZD_1a_Formular_-_Kryci_list_nabidky_DI14
P05_Priloha_ZD_1b_Formular_pro_uvedeni_podilu_subdodavatelu_DI14
P06_Priloha_ZD_2a_Vzor_cestneho_prohlaseni_dodavatele_o_splneni_pozadavku_podle_§_68_odstavec_3
_zakona_DI14
P07_Priloha_ZD_2b_Vzor_cestneho_prohlaseni_Cestne_prohlaseni_o_nadstandardnim_vybaveni_DI14
P08_Priloha_ZD_3_Formular_pro_uvedeni_Vyznamnych_sluzeb_DI14
P09_Priloha_ZD_4a_Specifikace_dílčích_částí_(1)_Zlín_DI23
P10_Priloha_ZD_4b_Specifikace_dílčích_částí_(2)_Uherské_Hradiště_DI23
P11_Příloha_ZD_4c_Specifikace_dílčích_částí_(3)_Kroměříž_DI23
P12_Priloha_ZD_4d_Specifikace_dílčích_částí_(4)_Vsetín_DI23
P13_Priloha_ZD_4e_Specifikace_dílčích_částí_(5)_Valašsk_Meziříčí_DI23
P14_Priloha_ZD_4f_Specifikace_dílčích_částí_(6)_Valašské_Klobouky_DI23
P15_Priloha_ZD_5_Nabídková cena_DI14
P16_Priloha_ZD_6_Pokyny_pro_vyplnění_formuláře_DI14
P17_6a_Priloha_ZD_formulář_Zlín_DI14
P18_příloha č_6AA_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P19_6b_Priloha_ZD_formulář_DI14
P20_příloha č_6BB_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P21_6c_Priloha_ZD_formulář_DI14
P22_příloha č_6CC_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P23_6d_Priloha_ZD_formulář_DI23
P24_příloha č_6DD_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P25_6e_Priloha_ZD_formulář_DI23
P26_příloha č_6EE_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P27_6f_Priloha_ZD_formulář_DI14
P28_příloha č_6FF_ZD_referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázky_DI14
P29_Priloha_ZD_7_Zavazny_navrh_Smlouvy_o_verejnych_sluzbach_ZK_DI16
P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB_DI23
P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_DI14
P32_Příloha č 3_Smlouvy_Vzor formuláře_Výpočet CDV_pro_období_DI14
P33_Příloha_smlouvy_4_Přehled_vozoveho_parku_DI14
P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy_DI24
P35_Příloha_smlouvy_6_Souhrnná tabulka náběhu plnění doplňkových standardů_DI14
P36_Smlouva o přistoupení k IDS ZK_DI18
P37_Příl 1 Definice použitých zkratek a pojmů_DI14
P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED_CLEARING PRES HORIZONT_DI14
P39_Příl 3 Elektronický odbavovací systém IDS ZK_DI14
P40_Příl 4 Principy IDS ZK_DI14
P41_Příl 5 Karta IDS ZK_DI14
P42_Příl 6 Procesy IDS ZK_DI14
P43_Příl 7 Karta - cenik IDS ZK_DI14
P44_Příl 8 Centrální dispečink Zlínského kraje_DI14
P45_Příl 9 PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU IDS ZK_DI14
P46-1_Příl 10 Garance návazností IDS ZK_DI14
P46-2_Příoha 11 ke Smlouvě IDS ZK_ODIS_DI14
P47_Smlouva KORDIS_IDS JMK+příloha_DI16
P48_a_P2 ke Smlouvě KORDIS_SPP IDS JMK_DI16
P48_b_Příloha 3 Smlouvy KORDIS_TPS IDS JMK_LD_DI16
P48_c_P4_část II_Ekonomika IDS JMK_DI16
P48_d__Příloha 5 ke Smlouvě KORDIS_Sazebnik smluvnich postihu_DI16
P48_e_Příloha ke Smlouvě KORDIS JMK_Standardy finančních toků v IDS JMK_DI16
P48_f_Příloha ke Smlouvě KORDIS JMK_Tabulka vozový park_DI16
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P49_Zlin_přehled spojů_výchozí_DI14
P50_UH_přehled spojů_výchozí_DI14
P51_KM_přehled spojů_výchozí_DI14
P52_VS_přehled spojů_výchozí_DI14
P53_VM_přehled spojů_výchozí_DI14
P54_VK_přehled spojů_výchozí_DI14

Digitálně podepsáno
Pavel Mitáš
RTS, a.s.
Datum: 21.01.2019 11:35:13

10

