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Předběžné tržní konzultace
Vážená paní/Vážený pane,
Jihomoravský kraj jako zadavatel se rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace dle § 33
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
v rámci kterých informuje dodavatele o svých záměrech.
Zadavatel hodlá v průběhu let 2020-2021 pojistit nové železniční elektrické jednotky, které bude pořizovat
do majetku kraje (blíže viz příloha). Vzhledem ke složitosti dané problematiky a současné přípravě
zadávacích podmínek na dodání a údržbu těchto jednotek, řešíme problematiku zajištění majetkového
pojištění nových železničních jednotek v předstihu již nyní.
Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž ani zásady zadávání
veřejných zakázek ve smyslu § 6 zákona.
Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou v první fázi písemnou formou. Vyzývá
proto dodavatele, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali podklady a informace
požadované v příloze v termínu do 10. 5. 2018 na e-mail: hruba.monika@kr-jihomoravsky.cz. Následně
zadavatel v případě potřeby po dohodě s jednotlivými dodavateli může svolat osobní jednání v sídle
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, případně si vyžádat další podklady či vyjasnění
zaslaných podkladů.
S pozdravem

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

Příloha
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Informace k předběžným tržním konzultacím
Jihomoravský kraj pořizuje do svého majetku nové elektrické jednotky, a to s podporou Operačního
programu Doprava. Předběžně by se mělo jednat o 30 jednotek o kapacitě 310 míst k sezení (EMU 310) a 6
jednotek o kapacitě 140 míst k sezení (EMU 140). Předpokládaná pořizovací cena je 6,45 mld. Kč bez DPH.
Dodávka vozidel se aktuálně předpokládá v letech 2021-2022. Jednotky budou Jihomoravským krajem dále
pronajaty železničním dopravcům, kteří uspějí v rámci postupně po sobě následujících nabídkových řízeních
na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji. Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení na
dodávku jednotek soutěží i poskytnutí služeb full-service na tyto jednotky na dobu 30 let.
Jihomoravský kraj předpokládá, že zajistí majetkové pojištění pořizovaných jednotek typu all-risk s tím, že
pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch poskytovatele full-service. Jihomoravský kraj předpokládá, že
jiné typy pojištění např. odpovědnostní pojistku si dle svého uvážení zajistí dopravce případně poskytovatel
full-service sám.
Žádáme o předložení návrhu pojistné smlouvy, a to včetně pojistných podmínek a případné další náměty
k jednání pro tento speciální případ. Jihomoravský kraj uvádí, že netrvá na tom, aby součástí těchto
podkladů byly cenové nabídky výše pojistného.
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