Výzva k účasti
v poptávce pro
Město Valašské Meziříčí
Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském
Meziříčí

Obecné
Pozvánka k předložení cenové nabídky VZ malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení
Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Tato výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní veřejné
zakázky.
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovém řízení, které se uskuteční elektronickou formou.
Podáním nabídky v poptávkovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech
příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky
pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude
se jimi řídit.
Od 19. 08. 2019 v 15:35 hodin bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky.
Vaši nabídku můžete zadávat až do 13. 09. 2019 v 10:00 hodin.
V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, přílohy, zadávací podmínky, způsobilost dodavatele, další
ustanovení a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

Valašské Meziříčí, dne: 04. 09. 2019 v 11:57
Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
zastoupený Bc. Robertem Stržínkem, starostou
odpovědná osoba: JUDr. Lucie Rapantová
telefon:+420 571 674 105
email: rapantova@muvalmez.cz
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Předmět
Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

Pořadí

Název položky

MJ

Množství

001.

Odměna příkazníka

celek

1.00

hod.

1.00

Bližší specifikace položky
Odměna příkazníka dle čl. 6.2 Příkazní smlouvy v Kč bez DPH.

002.

Cena za 1 hodinu právního poradenství
Bližší specifikace položky
Cena za 1 hodinu právního poradenství dle čl. 6.5. Příkazní smlouvy v
Kč bez DPH.

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Volitelné podmínky:

Nejsou definovány žádné volitelné podmínky.
V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
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Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

výzvy
výzvy
výzvy
výzvy
výzvy
výzvy

-

Příkazní_smlouva.doc
Čestné_prohlášení_základní_způsobilost.docx
TED_prenotifikace_2021_2030.pdf
Vysvětlení_výzvy_č_1.docx
Seznam_členů_realizačního_týmu2.doc
Seznam_poskytnutých_služeb2.doc
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v poptávce pro
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Meziříčí

Zadávací podmínky
4. 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :
Cílem této veřejné zakázky na služby je sjednat podmínky a postupy, které jsou nezbytné pro zadání provozu
městské hromadné dopravy ve Městě Valašské Meziříčí vč. jeho místních částí a pro obce Krhová a Poličná (dále
jen „provoz MHD“), kdy součástí zakázky bude provoz městské hromadné dopravy dle základních pokynů
zadavatele a v souladu s platnými právními předpisy (zejména dle Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v
přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70; zák. č.
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))
tak, aby zadavatel jako veřejný zadavatel neporušil platné právní předpisy.
Předpokládaný roční objem veřejných služeb v přepravě cestujících činí 410.000 km/rok (vč. Obce Krhová a Obce
Poličná). Tento rozsah se může ještě mírně změnit (+ - 20%).
Dne 18.07.2019 byla zadavatelem předběžně zveřejněna v Úředním věstníku EU notifikace dle čl. 7 odst. 2
nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 - tato notifikace je přílohou výzvy. Zveřejnění notifikace ze strany zadavatele je
pouze úkonem, který je činěn z předběžné opatrnosti. Volba procesního postupu zůstává i nadále čistě na
dodavateli, jenž může notifikaci využít či nikoliv.
Dodavatel se zavazuje pro zadavatele obstarat tyto záležitosti:
a) posoudit požadavky zadavatele a navrhnout volbu postupu v souladu s platnými právními předpisy.
Předmětem činnosti dodavatele nemůže být postup přímého uzavření smlouvy o veřejných službách dle čl. 5
odst. 4 Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 či uzavření smlouvy přímým zadáním dle § 9 odst. 1 zák. č. zák. č.
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů);
b) na základě základních požadavků zadavatele navrhnout vymezení předmětu zakázky, způsob hodnocení a
požadovanou kvalifikaci, tak aby výše uvedené bylo v souladu s platnými právními předpisy a zároveň byly
dodrženy základní zásady dle § 6 ZZVZ; za toto vymezení bude plně zodpovědný dodavatel, ledaže zadavatel
bude požadovat podmínky, na jejíž rozpor s platnými právními předpisy byl dodavatelem písemně upozorněn a
přesto na této podmínce trval;
c) navrhnout smluvní uspořádání provozu MHD, vč. zpracování návrhu příslušné smlouvy;
d) provést realizaci celého procesu zadání provozu MHD dle platných právních předpisů;
e) provádět průběžné právní poradenství až do okamžiku zadání provozu MHD;
f) předat veškerou originální dokumentaci k zadání provozu MHD zadavateli;
g) provádět následné právní poradenství ve věci provozu MHD.
Pro bližší informace vizte přílohy této výzvy.
4. 2. DOBA PLNĚNÍ:
Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením smlouvy na
veřejnou zakázku.
Předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky: ihned od okamžiku účinnosti příkazní smlouvy (předpoklad: září
2019)
Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky: do 9 měsíců od účinnosti příkazní smlouvy
Zadavatel zároveň uvádí, že v případě, že by na základě účastníkem zvoleného procesního postupu nepostačoval
termín pro dokončení a předání kompletního předmětu smlouvy dle bodu 5.5. příkazní smlouvy (tzn. do 9 měsíců
od účinnosti příkazní smlouvy), vyhrazuje si zadavatel po předání harmonogramu účastníkem dle bodu 5.1.
příkazní smlouvy možnost dodatkem prodloužit termín v bodu 5.5. příkazní smlouvy. Požadavek na konkrétní
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prodloužení termínu musí účastník písemně vznést vůči zadavateli nejpozději zároveň s předáním harmonogramu
dle bodu 5.1. příkazní smlouvy, na pozdější požadavky účastníka na prodloužení termínu v bodu 5.5. příkazní
smlouvy nebude brán zadavatelem zřetel.
4. 3. MÍSTO PLNĚNÍ:
Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí.
4. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Předmětem hodnocení je:
a) odměna příkazníka v Kč bez DPH
b) cena za 1 hodinu právního poradenství po provedení zadání provozu MHD v v Kč bez DPH
Odměna za předmět zakázky bude hrazena dodavateli takto:
a)
částka ve výši odpovídající 30% odměny vč. DPH bude uhrazena po zahájení zadávacího, koncesního popř.
nabídkového řízení,
b)
částka ve výši odpovídající 30% odměny vč. DPH bude uhrazena po uplynutí lhůty pro podání nabídek
(pozn. v rámci zahájeného zadávacího, koncesního popř. nabídkového řízení),
b)
zbytek odměny bude uhrazen po dokončení a předání kompletního předmětu smlouvy v souladu s bodem
5.5 příkazní smlouvy.
Nárok na zaplacení cena za 1 hodinu právního poradenství vzniká na základě objednávky ze strany zadavatele na
provedení právního poradenství ve věci provozu MHD dle bodu 3.1. písm. g) příkazní smlouvy a to až po
provedení zadání provozu MHD a uzavření samotné smlouvy na provoz MHD. Cena za 1 hodinu právního
poradenství bude hrazena 1 x měsíčně, pokud se kontaktní osoby písemně nedohodnou jinak.
Podrobnější podmínky jsou uvedeny ve smlouvě, která je přílohou této výzvy.
4. 5. HODNOCENÍ NABÍDEK:
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.
Ekonomickou výhodností se rozumí celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (tj. součet odměny příkazníka v
Kč bez DPH a ceny za 1 hodinu právního poradenství po provedení zadání provozu MHD v Kč bez DPH).
4. 6. SMLOUVA A OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Vítězný účastník je povinen do 4 pracovních dnů od oznámení, že se stal vítězem výběrového řízení, předložit
doklady uvedené v bodu 4. 8. této výzvy. Následně bude uzavřena příkazní smlouva.

4. 7. NÁLEŽITOSTI NABÍDKY ÚČASTNÍKA:
Účastník je povinen do konce vstupního kola, tedy do 13. 09. 2019 v 10:00 hodin, uvést do kolonky "nabídka v
Kč":
a) odměnu dodavatele v Kč bez DPH
b) cena za 1 hodinu právního poradenství po provedení zadání provozu MHD v v Kč bez DPH
Pokud účastník do konce lhůty pro podání nabídek výše uvedené údaje neuvede, bude z výběrového řízení
vyřazen.
4. 8. POŽADOVANÉ DOKLADY:
Vítězný účastník je povinen do 4 pracovních dnů od oznámení o tom, že se stal vítězem výběrového řízení,
předložit:
a) doklady o prokázání způsobilosti (viz text níže)
b) podepsaný návrh příkazní smlouvy a v digitální podobě jej zaslat na email: veronika.horakova@muvalmez.cz
c) kopii pojistné smlouvy (či potvrzení pojistitele), potvrzující pojištění odpovědnosti vítězného
účastníka za jím způsobenou škodu, a to do výše min. 2.000.000,- Kč Pozn. účastník je povinen udržovat
pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu trvání závazku z příkazní smlouvy.
Pokud vítězný účastník ve stanovené lhůtě nepředloží některý z požadovaných dokladů, bude jeho nabídka
vyřazena a účastník bude z výběrového řízení vyloučen. K uzavření smlouvy bude následně vyzván další účastník
v pořadí.
4. 9. DALŠÍ USTANOVENÍ:
- Účastnící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo.
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- Zadavatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit. Učiní tak elektronickou poštou.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který:
a) neuvede cenu za odměnu dodavatele nebo cenu za 1 hodinu právního poradenství po provedení zadání
provozu MHD do kolonky "nabídka v Kč",
b) podá vítěznou nabídku, ale následně nepředloží požadované doklady uvedené v bodu 4. 8. této výzvy,
c) na výzvu zadavatele nepředloží doklady v originále či úředně ověřené kopii.
- Obsahuje-li tato výzva nebo její přílohy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožnuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- Zadavatel stanoví zadávací lhůtu 3 měsíce od ukončení aukčního kola. Po tuto lhůtu je účastník svou nabídkou
vázán.

-6-

Výzva k účasti
v poptávce pro
Město Valašské Meziříčí
Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském
Meziříčí

Požadavky na prokázání způsobilosti
Zadavatel považuje za způsobilého pro plnění veřejné zakázky dodavatele, který:
5. 1. splní základní způsobilost
5. 2. splní profesní způsobilost
5. 1. Způsobilým není dodavatel, který:
a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění;
d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základních podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení:
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
5. 2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Způsob prokázání:
a) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni podání nabídky starší než 3 měsíce,
b) živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského rejstříku obsahující oprávnění: "Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s oborem činnosti "Poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků" k provedení veřejné zakázky
či
Doklad o členství v České advokátní komoře v případě výkonu advokacie podle zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů
či jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání pro činnost, kterou dodavatel splní předmět veřejné zakázky.
5. 3. Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:
a) Seznam poskytnutých služeb, kterým dodavatel dokládá že splňuje kvalifikaci stanovenou zadavatelem ve
výzvě k podání nabídky, neboť za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení
- realizoval minimálně 1 významnou zakázku, jejíž předmětem byla „Příprava smlouvy na zajištění přepravy
cestujících veřejnou linkovou dopravou“. Přípravou se rozumí činnost, na základě které došlo k samotnému
uzavření smlouvy nebo příprava vzorové smlouvy, která byla součástí řízení (např. zadávacího, koncesního,
nabídkového…).
- Realizoval minimálně 1 významnou zakázku, jejíž předmětem byla „Administrace veřejné zakázky na zajištění
přepravy cestujících veřejnou linkovou dopravou“. Za administraci veřejné zakázky se nepovažuje postup
přímého uzavření smlouvy o veřejných službách dle čl. 5 odst. 4 Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v
přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 či uzavření
smlouvy přímým zadáním dle § 9 odst. 1 zák. č. zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících
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a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

b) Seznam členů realizačního týmu, kterým dodavatel dokládá, že splňuje kvalifikaci stanovenou zadavatelem ve
výzvě k podání nabídky, neboť
- Min. 1 člen realizačního týmu dodavatele je osoba s vysokoškolsky úspěšně ukončeným právnickým vzděláním
min. magisterského stupně, která má alespoň 3 roky zkušeností v oblasti práva veřejných zakázek, což dokládá
min. 10 referencemi na provedení zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na kterých se uvedený člen realizačního týmu podílel v posledních 5
letech před zahájením tohoto výběrového řízení. Provedením se rozumí zadávací řízení, které skončilo uzavřením
smlouvy a není předmětem řízení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
Způsob prokázání:
a) Seznam poskytnutých služeb
b) Seznam členů realizačního týmu
Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží pouze účastník, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější, a to do 4 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru. Pokud účastník tyto doklady
nepředloží, bude vyloučen z poptávkového řízení, a vyzván další účastník v pořadí k předložení
splnění způsobilosti. Doklady prokazující splnění způsobilosti může účastník předložit v prosté
kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat následné předložení dokladů v originále nebo úředně
ověřené kopii.
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Výzva k účasti
v poptávce pro
Město Valašské Meziříčí
Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském
Meziříčí

Kontakty
Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
odpovědná osoba:
JUDr. Lucie Rapantová
telefon: +420 571 674 105
email: rapantova@muvalmez.cz
Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení a k technickému zabezpečení elektronického
poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Mgr. Veronika Horáková
telefon: +420 571 674 116
email: veronika.horakova@muvalmez.cz
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v poptávce pro
Město Valašské Meziříčí
Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském
Meziříčí

Pravidla
PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
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v poptávce pro
Město Valašské Meziříčí
Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském
Meziříčí

Návod
TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači
nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:
- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči
povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči
naleznete na http://proebiz.com/podpora.
JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do eAukční síně spolu s odkazem na tuto pozvánku vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem
tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese
eAukční síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj
najdete v části KONTAKTY.
JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud
odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až
za 20 s.
JAK POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ NABÍDKY
eAukční síň slouží pro zadání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je
možné až do ukončení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední zadaná nabídka, která se nachází v eAukční síni
v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku.
Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve
žlutém sloupci vlevo od vaši nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí
poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.)
Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka
vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).
V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem. V případě, že se čas
zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat
s administrátorem.
Celý průběh poptávkového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny
provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení on-line poptávkového řízení vám
bude nabídnutá možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.
Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční
síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu
zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v
posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.
V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ON-LINE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA
ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.
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