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ČÁST 5 – Valašské Meziříčí
ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.5. Forma zadávacího řízení:
1.6. Limit veřejné zakázky:

Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje
veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027
VZ 527646
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
70891320
Veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení
Nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu zadávacího řízení: CPV – 60112000-6, Služby veřejné silniční dopravy.
Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského
kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje.
Veřejné služby v přepravě cestujících (resp. autobusová doprava na vymezených linkách a
spojích) budou zajištěny na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné linkové do-pravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Zlínského kraje („Smlouvy“ či jednotlivě jako „Smlouva“), jež budou uzavřeny s uchazeči
(dopravci) vybranými na základě provedeného Zadávacího řízení pro jednotlivé dílčí části
Veřejné zakázky. Vítězní uchazeči současně s uzavřením Smlouvy budou povinni uzavřít
související Smlouvu o přistoupení k IDS ZK s Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského
kraje, s.r.o. a přistoupit na podmínky provozu veřejné dopravy v Zlínském kraji v rámci
integrovaného dopravního systému (dále jen IDS ZK). Současně vítězný uchazeč v částech
Veřejné zakázky, kde bude dopravní výkon přesahovat do Jihomoravského kraje, bude
rovněž zapojen do systému IDS JMK. Z tohoto důvodu jsou předkládány také závazné
vzorové Obchodní podmínky systému IDS JMK a jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy
o podmínkách přepravy v IDS JMK a zajištění činností souvisejících s provozováním IDS
JMK.
Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o předmětu Veřejné zakázky upřesňuje, že
předmětem „soutěže“ je služba v podobě dopravního výkonu definovaného určitým počtem
kilometrů a územím (viz článek 4.3 níže), ve kterém je garantován počátek oběhů vozidel
(předmětem „soutěže“ tedy nejsou skupiny konkrétně vymezených linek a spojů). Zadavatel
tak požaduje od uchazečů fakticky poskytnutí určité kapacity, s níž (resp., o jejíž organizaci a
využití) bude následně Zadavatel za předem jasně stanovených podmínek (vymezených
Smlouvou) nakládat. U takto poptávaného výkonu následně Zadavatel určí, jakým způsobem
bude využit.
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3. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zakázka byla rozdělena na následující části:
ČÁST 1
oblast Zlín
ČÁST 2
oblast Uherské hradiště
ČÁST 3
oblast Kroměříž
ČÁST 4
oblast Vsetín
ČÁST 5
oblast Valašské Meziříčí
ČÁST 6
oblast Valašské Klobouky
Tato písemná zpráva platí pro část 5 – oblast Valašské Meziříčí.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Cena sjednaná ve smlouvě činí 1.201.069.049,00 Kč bez DPH.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY
HODNOCENY, JEJICH POŘADÍ (PŘI PODÁNÍ) A NABÍDKOVÉ CENY
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
a
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Nabídková cena:

2 – společná nabídka
Transdev Morava s. r. o.
Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
06738346

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Nabídková cena:

4
ČSAD Vsetín a.s.
Ohrada 791, 755 01 Vsetín
45192120
1.282.148.303,00 Kč bez DPH

TQM - holding s.r.o.
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava - Předměstí
49606395
1.201.069.049,00 Kč bez DPH

Nabídky byly podávány současně na všechny části veřejné zakázky, proto pořadová čísla
nabídek nejsou v matematické posloupnosti.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ A ODŮVODNĚNÍ
JEJICH VYLOUČENÍ
Obchodní firma:
ČSAD Vsetín a.s.
Sídlo:
Ohrada 791, 755 01 Vsetín
IČ:
45192120
Komise v rámci posuzování nabídek zjistila v nabídce uchazeče ČSAD Vsetín a.s. nejasnosti
v rámci obsahové úplnosti nabídky a nabídkové ceny uchazeče. Uchazeč v rámci své
nabídky předložil dokumenty v neaktuálním znění, které tak neodpovídaly zadávacím
podmínkám. Komise rozhodla, že dodavatel bude požádán o vysvětlení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odstavec 3 zákona. Uchazeč pak v rámci svého vysvětlení nabídky
předložil nové, aktuální součástí nabídky, které byly zadávacími podmínkami definovány,
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v aktuálním znění. Tímto doplněním však došlo ke stavu, který zákon nepřipouští, neboť
možnosti doplnění nabídky, po jejím podání jsou zákonem definovány v ustanovení § 76
odstavec 3 ZVZ a ustanovení § 59 odstavec 4 ZVZ. Jiné doplnění nabídky, než předložení
dalších informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace (viz § 59 odstavec 4 ZVZ) či
doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 ZVZ (viz § 76 odstavec 3 ZVZ), zákon nepřipouští a
neumožňuje.
Uchazeč v rámci svého vysvětlení nabídky uvádí a potvrzuje, že nemění svoji nabídkovou
cenu, což dokládá i předložením příslušné přílohy 6e v aktuálním znění. Přesto však
dodavatel v rámci svého vysvětlení doručil zadavateli přílohu (na poslední straně
doručeného vysvětlení nabídky), kde je uvedena „Cena dopravního výkonu za celou dobu
plnění zakázky (bez DPH) zvýšená o 20% - NABÍDKOVÁ CENA“ v jiné výši, než kterou
uchazeč uvedl v rámci své nabídky. Mimo tuto hodnotu se tak liší i hodnoty „Cena
dopravního výkonu celkem za 1. rok provozu“ a „Cena dopravního výkonu za celou dobu
plnění zakázky (bez DPH)“. Tím došlo k nepřípustné změně hodnoty kritéria hodnocení
(Celková nabídková cena bez DPH), tedy k nepřípustné změně nabídky po jejím podání.
Uchazeč v rámci své nabídky ve formuláři NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU
uvedl níže uvedené nabídkové ceny:
Cena dopravního výkonu celkem za 1. rok provozu

106 845 692 Kč

Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)

1 068 456 919 Kč

Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)
zvýšená o 20% - NABÍDKOVÁ CENA

1 282 148 303 Kč

Uchazeč však v rámci doručeného vysvětlení ve formuláři
DOPRAVNÍHO VÝKONU uvedl níže uvedené nabídkové ceny:
Cena dopravního výkonu celkem za 1. rok provozu

NABÍDKOVÁ

CENA

106 429 281 Kč

Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)

1 064 292 808 Kč

Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH)
zvýšená o 20% - NABÍDKOVÁ CENA

1 277 151 370 Kč

Uchazeč současně v rámci nově předložené přílohy upravil hodnoty variabilní ceny pro
sloupce P, O, přičemž došlo ke změně 5 položek a rovněž upravil hodnoty fixní ceny pro
sloupec B, přičemž došlo ke změně 2 položek. Ustanovení § 76 odstavec 1 ZVZ hovořící o
tom, že „ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží“ nelze dle názoru komise použít,
neboť, jak sám uchazeč potvrzuje, nešlo o početní chyby v rámci nabídky, ale v rámci
nabídky dodavatel předložil dokument, který neodpovídal zadávacím podmínkám, a
předložením nového dokumentu v rámci vysvětlení nabídky došlo ke změně nabídky, která
není právní úpravou, kterou se toto zadávací řízení řídí, umožněna.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
UZAVŘENA SMLOUVA
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:

VYBRANÉHO

DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA

2 – společná nabídka
Transdev Morava s. r. o.
Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
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IČO:
a
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

06738346
TQM - holding s.r.o.
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava - Předměstí
49606395

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Celková nabídková cena bez DPH

1.201.069.049,00 Kč bez DPH

Kvalita plnění:
Bezbariérovost vozidel
Vybavení vozidel klimatizací

100%
50%

8. SUBDODÁVKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů.

9. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM
Nejvhodnější nabídka byla po vyloučení druhého dodavatele jedinou nabídkou, na tuto část
veřejné zakázky po a uchazeč splnil všechny požadavky zadavatele, definované v zadávací
dokumentaci. Jeho nabídková cena odpovídá rozsahu a charakteru předmětu veřejné
zakázky.

Digitálně podepsal
Pavel Mitáš
RTS, a.s., Lazaretní
13, 615 00 Brno
11.02.2020 13:11:21

