ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
řízení: otevřené
Název veřejné zakázky:
„Výběrové řízení na pořízení nových prostředků
hromadné dopravy – EKOLOGICKÁ DOPRAVA
V RÁMCI IDS JMK“

ČSAD Tišnov, spol. s r. o.
IČO: 46905952
http://www.csad-tisnov.cz

Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov
DIČ: CZ46905952
e-mail:csad@csad-tisnov.cz

Tel.: 00420 549 121 111
Fax: 00420 549 121 155
vedeno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6196

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název firmy:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Firma zapsaná:

ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Červený mlýn 1538
Tišnov
666 01
46905952
CZ46905952
v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka 6196

Kontaktní údaje zadavatele:
Tel.:
Mobil:
Fax:
Kontaktní osoba:
Funkce ve společnosti:
Email:
Internetová adresa:

549 121 123
602 729 980
549 121 155
Ing. Ladislav Sova
jednatel společnosti
sova@csad-tisnov.cz, csad@csad-tisnov.cz
www.csad-tisnov.cz

O případné další dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno zažádat v souladu
s §49, odst. 1a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výše uvedených
kontaktech.
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je nákup 10 ks nízkopodlažních meziměstských autobusů
s emisní třídou EEV, které budou provozovány na linkách v závazku veřejné služby v IDS
Jihomoravského kraje. Těmito autobusy budou obsluhovány linky na území Mikulovsko,
Brněnsko, Kuřimsko, Tišnovsko.
Předmět veřejné zakázky – dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené
právním předpisem Evropských společenství – nařízení Evropského parlamentu rady (ES) č.
2195/2002 ze dne 5. 11. 2002, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne
16.12.2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze
dne 5.11.2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky.
Dle klasifikace CPV
CPV 34121400-5
nízkopodlažní autobusy
CPV 34121100-2
autobusy veřejné dopravy
Místo dodání:
Je místem plnění zakázky:
ČSAD Tišnov, spol. s r. o., Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky:
46 088 500,00 Kč bez DPH
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Doba plnění zakázky:
Termín ukončení dodávky bude nejpozději do 12 měsíců po uzavření kupní smlouvy.
Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena 25. 6. 2010. Plnění bude v dílčích
dodávkách, a to v tomto členění
1. část - 3 autobusy do dvou měsíců po uzavření kupní smlouvy
2. část - 2 autobusy do 30. 10. 2010
3. část - 5 autobusů do 30. 6. 2011
3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Požadované dodávky musí splňovat technické specifikace a standardy podle českých
technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských
technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské
unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných
veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
Dodavatel musí ve své nabídce uvést technické specifikace nabízených vozidel, které musí
mít kvalitativně shodné nebo výhodnější parametry dále stanovené minimálními požadavky
zadavatele na dodávku.
Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud
dodavatel prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky
vymezené technickými podmínkami této zadávací dokumentace, tuto skutečnost dodavatel
prokáže ve své nabídce.
Minimální požadavky zadavatele na dodávku
Dodávka 10 ks nízkopodlažních meziměstských linkových autobusů.
Nízkopodlažní meziměstský autobus kategorie M3 s mechanicky ovládanou výsuvnou
plošinou pro tělesně postižené, délka do 12 metrů, přípustná hmotnost busu maximálně 18
000 kg.
Minimální emisní norma EEV, provedení autobusu musí být v souladu se zákonnými
předpisy ČR a ES.
Minimální obsaditelnost 88 míst, z toho minimálně 45 míst k sezení. Plocha pro stojící
cestující o velikosti minimálně 8 m2.
3.1.Karoserie:
se zvýšenou antikorozní ochranou, ošetření karoserie, dutin a spodku vozidla, bílé olakování.
3.2.Dveře:
přední vstupní dveře dvoukřídlé s minimální šířkou 800 mm, zadní dveře (uprostřed vozidla)
dvoukřídlové s minimálními rozměry 1200 mm. Prostor dveří uvnitř vozidla nesmí být
zužován vyčnívajícími sedadly nebo jinou součástí autobusu. V blízkosti zadních dveří
prostor o velkosti minimálně 1200 mm x 1200 mm pro umístění 2 dětských kočárků případně
jiných zavazadel. Vozidlo musí být přizpůsobeno umístění invalidního vozíku pro invalidy.
3.3.Sedadla pro cestující:
zvýšené nesklopné sedačky v autobuse se zvolenou potahovou tkaninou. U sedadel
směřujících stejným směrem nesmí být vzdálenost mezi přední stranou polštářování sedadla
a zadní stranou polštářování sedadla před ním, měřená vodorovně a ve všech výškách nad
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podlahou mezi úrovní vrcholu sedáku a bodem ležícím 620 mm nad podlahou menší než
680 mm.
3.4.Motor:
minimální výkon 240 kW, minimální emisní norma EEV.
3.5.Převodovka:
mechanická 6ti stupňová synchronizovaná s ručním řazením, retardér, zvuková signalizace
při zařazení zpátečky.
3.6.Brzdy:
vzduchové dvouokruhové, kotoučové, bezazbestové obložení, vysoušeč vzduchu, systém
ABS, ASR, elektromagnetický retardér.
3.7.Reflektory:
doplněné o denní svícení.
3.8.Pérování:
plně pneumatické zavěšení se zvedáním výšky pérování s možností naklápění
3.9.Palivová nádrž:
palivová nádrž o minimálním objemu 300 litrů
3.10.Pracoviště řidiče:
vyhřívaná sedačka řidiče s bederní opěrkou, potah sedadla řidiče ve stejné barvě ostatních
sedadel v autobuse, oddělené pracoviště řidiče - dvířka bez skla a mezistěna za řidičem
skleněná neprůhledná, digitální tachograf VDO Siemens
3.11.Doplnění výbavy vozidla:
protiskluzová podlaha, zavazadlové odkládací koše, vodorovné a svislé úchyty a madla;
vytápění interiéru teplovodní recirkulační pod sedadly, nezávislé automatické topení
s časovým ovládáním a automatickou regulací, přídavné topení pro řidiče;
přední vnitřní zpětné zrcátko velké;
vnější zpětná zrcátka elektronicky ovládaná včetně odmrazování;
mikrofon pro hlášení řidiče, zesilovač a reproduktory, rádio s přehrávačem;
posuvná okenní ventilace, střešní ventilace, okna splňující normy bezpečnosti;
bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži;
sluneční clony ovládány mechanicky – čelní a boční;
zvuková signalizace od cestujících – nejméně 3 tlačítka umístěna ve výši do 160 cm od
podlahy vozidla (nejlépe upevněna na madle v blízkosti dveří);
informační vitríny, umožňujícími umístění alespoň 4 listů ve formátu A3;
montáž elektronických informačních panelů (přední, boční, zadní - vnější)
montáž elektronického informačního panelu - vnitřní
montáž elektronického akustického informačního systému
montáž označovačů jízdenek u každých dveří
příprava kabeláže pro odbavovací zařízení jízdenek včetně držáku a pokladny na mince
+ dodání odbavovacího zařízení USV 24 (Mikrolektronika)
digitální hodiny v přední části autobusu
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4. PROKÁZANÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE
Dodavatel doloží ke splnění kvalifikace náležitosti dle § 57 odst 1, 2 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.
Doložená čestná prohlášení budou v originále a podepsány statutárním zástupcem
uchazeče, případně k tomuto zmocněnou osobou. Nesplnění těchto podmínek posoudí
zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek
Dle § 63 a §64 zákona splní dodavatel kvalifikaci tím, že prokáže splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
a) Základní kvalifikační předpoklady
Budou doloženy v souladu s § 53 odst. 1), 2) zákona č.137/2006 Sb.
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Budou doloženy v souladu s § 54 písm. a), b) zákona č. 137/2006 Sb.
5. ZADÁVACÍ LHŮTA
Dle § 43 zákona stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
na dobu 12 měsíců
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro jeden autobus a současně pro celý
předmět veřejné zakázky na základě této zadávací dokumentace v členění ceny bez DPH,
DPH 20% a cena celkem včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena
v krycím listu nabídky ( viz. Příloha č. 1 zadávací dokumentace )
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré dodávky či související služby, které jsou
nezbytné pro kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky, veškeré náklady spojené s úplným
uvedením zboží do provozu včetně započtení rizik a vnějších vlivů ( např. předpokládaný
vývoj cen nebo kurzu české koruny k zahraničním měnám)
Kupní cena ve smlouvě s dodavatelem bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit bez dohody obou stran.
Platební podmínky – minimální požadavky
Platby budou prováděny v Kč, platby splatné ze strany zadavatele budou prováděny
na bankovní účet uvedený dodavatelem ve smlouvě
Splatnost faktur bude minimálně 30 kalendářních dnů
Záruka
Záruční doba je stanovena na minimálně 24 měsíců od data uskutečnění plnění veřejné
zakázky.
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7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.
Stanovujeme tato hodnotící kritéria a jejich váhy:
7.1. Nabídková cena
7.2. Servisní služby
7.3. Termín dodání 1. dodávky
7.4. Záruka

50%
25%
15%
10%

Způsob hodnocení nabídek:
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů
celkem v součtu za stanovené dílčí hodnotící kritéria, přičemž počet bodů v rámci daného
kritéria bude přidělován vždy poměrově dle stanoveného vzorce ve vztahu k nejvhodnější
hodnotě nebo dle uvedené stupnice.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky vynásobeným koeficientem váhy daného kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce vynásobeným koeficientem váhy daného kritéria.
7.1. Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená na základě zadávací
dokumentace.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
--------------------------------------------hodnocená nabídková cena v Kč

x 100 bodů (x 50% - váha dílčího kritéria )

7.2. Servisní služby
Počet bodů tohoto dílčího kritéria bude tvořen součtem získaných bodů za jednotlivá
subkritéria a jeho násobkem váhy dílčího kritéria (25%)
vzdálenost nejbližšího autorizovaného servisu v km od sídla zadavatele - váha
60%, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria, uvedena bude nejkratší
dojezdová vzdálenost.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:
nejkratší dojezdová vzdálenost nabídky
------------------------------------------------------- x 100 bodů (x 60% - váha subkritéria )
hodnocená dojezdová vzdálenost nabídky
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sazba v Kč vez DPH za 1 hodinu servisních prací platná v uvedeném nejbližším
servisu
- váha 40%, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:
nejnižší nabídková sazba
---------------------------------------hodnocená nabídková sazba

x 100 bodů (x 40% - váha subkritéria )

7.3. Termín dodání 1. části dodávky
Hodnocen bude nabízený termín plnění 1. části dodávky v kalendářních dnech od data
uzavření smlouvy, nejvhodnější nabídkou je minimální hodnota kritéria.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:
nejkratší termín dodání ve dnech
--------------------------------------------- x 100 bodů (x 15% - váha dílčího kritéria )
hodnocený termín dodání ve dnech
7.4. Záruka
Záruční doba bude uvedena v počtu měsíců od data uskutečnění plnění veřejné zakázky,
nejvhodnější nabídkou je maximální hodnota kritéria.
Minimální nabízená hodnota je 24 měsíců na celé vozidlo bez omezení počtu km, pro
nabízenou záruku delší než 10 let bude přidělena maximální bodová hodnota (100 bodů)
každé nabídce. Ostatním nabídkám s nižší zárukou se body přidělí poměrově ve vztahu
k nejvhodnější nabídce.
Bodová hodnota bude vypočtena dle vzorce:
hodnocená nabízená záruka
--------------------------------------------- x 100 bodů (x 10% - váha dílčího kritéria)
nejvyšší nabízená záruka (max. 10 let -120 měsíců)
8. OSTATNÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jsme oprávněni před
uzavřením smlouvy zadávací řízení zrušit
Vyhrazujeme si právo ověřit skutečnosti uváděné uchazečem v nabídce
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci
Nebudeme hradit uchazečům žádné náklady a výdaje spojené s vypracováním a
předložením nabídky, předložené nabídky nebudou vraceny.
Variantní nabídky jsou nepřípustné
Upozorňujeme uchazeče, že na předmět zakázky byla podána žádost o finanční
podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, s názvem
projektu „EKOLOGICKÁ DOPRAVA V RÁMCI IDS JMK“, vedeným pod číslem
CZ.1.11/1.2.00/07.00951
Upozorňujeme uchazeče, že případný vybraný dodavatel je dle §2 e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ze strany
řídícího orgánu operačního programu
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9. Podmínky a požadavky na dodání a zpracování nabídky
Nabídky budou přijímány v řádně zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT“ a názvem
veřejné zakázky, osobně nebo poštou, označené názvem a adresou uchazeče a názvem a
adresou zadavatele.
Lhůta pro doručení nabídek včetně všech náležitostí je do
8. 6. 2010 do 13,00 hod
na adresu zadavatele.
Lhůta pro otevírání obálek
8. 6. 2010 v 15,00 hod
Nabídka musí být podána v českém jazyce, řádně spojena, aby s ní nebyla možná
manipulace, v písemné formě v 1 originále. Doporučujeme, aby 1 kopie byla dodána na CD.
Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy zpracovaný v souladu s těmito zadávacími
podmínkami a obsahující údaje, které jsou předmětem hodnotících kritérií, podepsaný
oprávněnou osobou.
Nabídka bude obsahovat veškeré náležité doklady specifikované touto zadávací
dokumentací.
Příloha: Krycí list nabídky

V Tišnově dne 30. 4. 2010

Ing. Ladislav Sova
jednatel společnosti
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