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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63
a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
708 88 337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:

„Výběr autobusových dopravců – provizorium od 1.5.2021 –
část č. 19B“
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), za splnění podmínek ust.
§ 63 odst. 5 písm. ZZVZ

Účelem tohoto jednacího řízení je vybrat dopravce, který bude poskytovat pro Zadavatele veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK, tj. zajistí dopravu cestujících na vymezeném území,
v rozsahu dle potřeb Zadavatele, a to na dopravních výkonech v rozsahu určeném Přílohou č. 1 návrhu
smlouvy o veřejných službách (obchodních podmínek), která je přílohou č. 2 této výzvy a vždy aktuálními
jízdními řády schválenými dopravním úřadem.
V tomto zadávacím řízení se jedná o zajištění dopravních výkonů zadávaných Zadavatelem v rámci
otevřeného zadávacího řízení s názvem „Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 1 až 34“, evid. č.
zakázky ve VVZ: Z2020-011036. Uvedené otevřené zadávací řízení bylo neobvykle prodlužováno námitkami
proti úkonům Zadavatele, návrhy proti úkonům Zadavatele k ÚOHS a podněty proti postupu k ÚOHS, a to v
míře, se kterou se Zadavatel ve své dosavadní praxi zadávání veřejných zakázek tohoto charakteru dosud
nesetkal, byť zadávací podmínky soutěží na dopravní obslužnost od roku 2011 zůstávají na stejných
principech. Zadavatel zadávací řízení tedy zahajoval s takovým předstihem, u kterého předpokládal uzavření
smluv a zahájení provozu v souladu se svými potřebami i se zohledněním očekávatelné míry napadání
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zadávacích řízení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem pak došlo k situaci, že na základě uvedeného
zadávacího řízení nedojde k zahájení provozu od 1.5.2021 nebo dříve u dopravních výkonů, které jsou
předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění. Z důvodu nutnosti kontinuálního zajištění dopravní
obslužnosti území Jihomoravského kraje od 1.5.2021 a naplnění podmínek § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy z důvodu
nezbytnosti v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a
nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení (i se zohledněním dalších lhůt předepsaných pro zadávání veřejných
zakázek na dopravní obslužnost – viz čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007), užší
řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, vyzval Zadavatel dodavatele k podání nabídky v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné zakázky, která je předmětem tohoto jednacího řízení bez
uveřejnění.
1. Informace o předmětu veřejné zakázky:
Předmětem tohoto jednacího řízení je výběr dopravce, který bude na linkách a spojích a v rozsahu
definovaném v Příloze č. 1 návrhu smlouvy o veřejných službách (obchodních podmínkách), která je
přílohou této výzvy a rámcovými jízdními řády ztělesňujícími představu zadavatele o zajištění dopravní
obslužnosti (které budou ke dni zahájení provozu nahrazeny aktuálními jízdními řády schválenými
dopravním úřadem) poskytovat pro Zadavatele veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci
IDS JMK, tj. zajistí dopravu cestujících na vymezeném území, v rozsahu dle potřeb Zadavatele.
Další specifikace veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
Závazný text obchodních podmínek v rámci tohoto zadávacího řízení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Toto zadávací řízení je zahájeno odesláním této výzvy dodavatelům.
Kód CPV je 60112000-6 Služby veřejné silniční dopravy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 23.403.734 Kč bez DPH.

2. Doba plnění:
a) Termín zahájení plnění: od 1.5.2021
b)

Termín ukončení plnění: do dne předcházejícího dni zahájení provozu dopravcem vybraným pro plnění
dopravních výkonů, jež jsou předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění, na základě smlouvy
k plnění předmětu veřejné zakázky v rámci otevřeného zadávacího řízení s názvem „Výběr
autobusových dopravců od 2021 – části 1 až 34“, evid. č. zakázky ve VVZ: Z2020-011036, případně
zadávacího řízení na předmětné výkony zadávané následně formou jednacího řízení s uveřejněním,
pokud by byly splněny podmínky pro jeho konání, a to i případně částečně (tzn. pokud na základě
uvedeného otevřeného zadávacího řízení, případně jednacího řízení s uveřejněním započne provoz na
části dopravních výkonů plněných na základě těmto zadávacím řízením odpovídajících smluv, tyto
dopravní výkony Dopravce na základě smlouvy vzešlé z tohoto jednacího řízení bez uveřejnění přestane
vykonávat, přičemž ve zbytku dopravních výkonů jejich zajišťování nepřestává), nejpozději však do
30.4.2023.

3. Obchodní podmínky:
Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky dle této výzvy závazný návrh textu obchodních podmínek
určený pro toto zadávací řízení, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky a jiné
požadavky na plnění veřejné zakázky dle této výzvy jsou součástí této výzvy.
Přílohu č. 5 této výzvy tvoří vzory smluv se společností KORDIS JMK, a.s., organizátorem IDS JMK, které
bude vybraný dodavatel povinen s touto společností uzavřít za účelem zajištění funkčnosti IDS JMK.
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4. Způsob a zásady jednání o nabídkách
Jednání o nabídkách se nepředpokládá. Zadavatel si však vyhrazuje právo započít jednání o podaných
nabídkách.
Jednání bude vedeno písemnou formou.
Jednání o podané nabídce dle této výzvy je s dodavatelem zahájeno odesláním výzvy k jednání o nabídce.
Po proběhlém jednání zadavatel dodavatele vyrozumí, že jednání o nabídce skončilo.
Pro vedení případného jednání o nabídkách byl zadavatelem pověřen odbor dopravy Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, který činí úkony ve vztahu k dodavatelům jménem zadavatele. Za odbor dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje jedná ve věci této veřejné zakázky jeho vedoucí odboru a jím
pověření pracovníci oddělení veřejné osobní dopravy odboru dopravy.
Jednání bude vždy vedeno v českém jazyce.
5. Termín pro podání nabídek
Termín pro podání nabídek dle této výzvy je stanoven na 1.3.2021 do 14:00 hod.
6. Zpracování nabídkové ceny
Základní jednotkou pro stanovení nabídkové ceny v Kč bez DPH pro účely hodnocení nabídek je
nabídková cena za 1 km v Kč bez DPH dle návrhu smlouvy o veřejných službách (příloha č. 2 této výzvy).
Dodavatel použije pro zpracování nabídkové ceny vzorovou tabulku – Formulář pro zpracování nabídkové
ceny, která je přílohou č. 4 této výzvy. Do této tabulky doplní údaje v požadované struktuře. Dodavatel je
oprávněn ve vzorové tabulce vyplnit jen barevně (červeně) označená pole ve sloupci E – „Jednotková cena
za 1 vozokilometr v Kč bez DPH (uvedená na 2 desetinná místa)“. Dodavatel není oprávněn vyplňovat pole
určená k vyplnění dle předchozího textu jinak než na 2 desetinná místa či provádět jakékoli jiné změny,
úpravy či doplnění jiných než barevně (červeně) označených polí určených pro doplnění dodavatelem.
Nabídkovou cenou pro veřejnou zakázku se pak rozumí cena vypočtená automaticky dle
předdefinovaných vzorců v tabulce Formulář pro zpracování nabídkové ceny (příloha č. 4 této výzvy),
uvedená ve sloupci G – „Nabídková cena v Kč bez DPH“ (dále jen „nabídková cena“).
V jednotkové ceně za 1 km je dodavatel povinen zohlednit veškeré náklady související s plněním veřejné
zakázky (výjimky jsou stanoveny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této výzvy)).
7. Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci
Dodavatel musí splňovat základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ.
8. Zpracování, označení, obsah a způsob podání nabídky
Nabídka se podává výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek Jihomoravského kraje E-ZAK.
Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 9. této výzvy.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat:
-

krycí list, ve kterém bude uvedena identifikace dodavatele a označení veřejné zakázky, na kterou
dodavatel podává nabídku,

-

formulář pro zpracování nabídkové ceny dle přílohy č. 4 této výzvy, vyplněný v souladu s pokyny dle
odst. 6 této výzvy,
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-

doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle ust. § 75 ZZVZ či výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle ust. § 228
ZZVZ,

-

Čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy (vzor tvoří přílohu č. 3 této výzvy).

Vzhledem ke skutečnosti, že doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti a informace o
skutečném majiteli je zadavatel v případě, že je nemá k dispozici, povinen požadovat v originále či ověřené
kopii před uzavřením smlouvy, doporučuje zadavatel pro urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům
zahrnout tyto doklady v originále či ověřené kopii již do nabídky.

9. Písemná komunikace, elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré písemné úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí výhradně elektronicky
prostřednictvím e-mailu, datových schránek či elektronického nástroje E-ZAK. Výjimku tvoří nabídky, které
musí být v souladu s čl. 8. této výzvy podány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené
okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na
doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický
nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský
účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba
provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro ověření identity je nutné,
aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže).
Alternativně se mohou dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na
portálu FEN.cz. Pokud zadavatel předregistroval dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj
jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své
kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podrobné
informace
o
ovládání
systému
jsou
dostupné
v
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf.

uživatelské

příručce:

Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče a systému a
test odeslání nabídky zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve lhůtě
pro podání nabídek.
10. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž za kritérium pro ekonomickou
výhodnost nabídek je stanovena nejnižší nabídková cena. Jako ekonomicky výhodnější bude hodnocena
nabídka s nižší nabídkovou cenou. Hodnocení proběhne tak, že se stanoví pořadí nabídek podle výše
nabídkových cen. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. V případě, že by se v důsledku shody nabídkových cen mělo na stejném místě umístit více nabídek,
bude jako výhodnější hodnocena nabídka, která bude určena transparentním losováním.
V případě, že bude podána jen jedna nabídka, hodnocení se neprovádí.
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11. Uzavření smlouvy
Zadavatel na základě čestného prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy obsaženého v nabídce dodavatele
vyzve dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, k součinnosti při uzavření smlouvy,
přičemž pokud nebude mít k dispozici potřebné originály či ověřené kopie dokladů, bez nichž není možno
smlouvu uzavřít, vyzve zadavatel dodavatele před uzavřením smlouvy k předložení těchto dokladů.
Pokud dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, neposkytne součinnost při uzavření
smlouvy, je zadavatel oprávněn vyzvat k součinnosti dodavatele druhého v pořadí, po něm pak třetího
v pořadí atd. do vyčerpání počtu dodavatelů, kteří podali nabídku.
12. Další podmínky jednacího řízení
a) Dodavatelé zahájením jednání udělují zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
b) Dodavatelé mohou podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Nesplní-li dodavatel požadavky stanovené v tomto odstavci, znamená to porušení ust. § 107
odst. 3, resp. § 107 odst. 4 ZZVZ a zadavatel je povinen jej podle ust. § 107 odst. 5 ZZVZ ze zadávacího
řízení vyloučit.
c) Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací podmínky.
d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
e) Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
f) Náklady dodavatelů spojené s účastí na jednacím řízení zadavatel nehradí.
g) Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
h) Zadavatel může zrušit zadávací řízení podle ust. § 127 ZZVZ.

S pozdravem

Ing. Rostislav Snovický, v.r.
vedoucí odboru dopravy

Přílohy:
1. specifikace veřejné zakázky
2. návrh smlouvy o veřejných službách (obchodní podmínky)
3. čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek
4. formulář pro zpracování nabídkové ceny
5. vzory smluv mezi dodavatelem a KORDIS JMK, a.s.
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