OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel:
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, Zelené
Předměstí, 532 20 Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Martin Slezák, právník společnosti, tel. 466 899 292, 731 44 96 34,
e-mail: martins@dpmp.cz
2. Název zakázky: Projekt trolejbusové trati Dukla vozovna – Hlavní nádraží
3. Druh zakázky: služby
4. Lhůta pro podání nabídky: 24. 6. 2019 v 11:00 hodin
5. Místo pro podání nabídky: Teplého 2141, 532 20 Pardubice
6. Předmět zakázky:
Předmětem plnění je nalezení technického řešení výstavby trolejbusové trati, včetně jeho
majetkoprávního prověření ve vztahu k pozemkům dotčených realizací trati, vypracování
oznámení záměru pro provedení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivu na životní prostředí (v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.),
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) a dokumentace pro
stavební povolení (DSP) pro stavbu „Trolejbusová trať Dopravní podnik – hlavní nádraží“ a
provedení inženýrské činnosti potřebné pro zdárné dokončení územního a stavebního řízení
ke shora uvedené stavbě, tj. projednání a odsouhlasení DUR a DSP dotčenými správními
orgány, správci inženýrských sítí a jinými veřejnoprávními subjekty stavbou dotčenými.
Bližší požadavky zadavatele jsou specifikovány v technické specifikaci, která je přílohou č. 1
této výzvy, a ve vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy.
7. Hodnotící kritérium:
Nejnižší nabídková cena. Zadavatel bude hodnotit součet veškerých cenových položek za
všechny části díla. Smlouva bude uzavřena s dodavatelem, který nabídne za všechny části
díla v součtu nejnižší cenu.
8. Způsob jednání s uchazeči:
Zadavatel nebude s uchazeči jednat o jejich nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s žádným
z uchazečů.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a listinné podobě. Podána bude
v uzavřené obálce s označením „Projekt trolejbusové trati Dukla vozovna – Hlavní nádraží“.
Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou vhodným
způsobem chráněny proti manipulaci. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by

mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí mít nejméně tento obsah:
Krycí list nabídky, obsahující rovněž údaj o nabídkové ceně. Pro sestavení krycího listu
zadavatel doporučuje účastníkovi využít přílohu č. 3 tohoto oznámení.
Doklady prokazující kvalifikaci účastníka výběrového řízení v rozsahu kapitoly 14. tohoto
oznámení.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena bez DPH, která bude dále rozdělena na:
1) cenu za nalezení technického řešení (včetně jeho majetkoprávního prověření ve vztahu
k dotčeným pozemkům),
2) cenu za projektové práce ve stupni DUR,
3) cenu za inženýrskou činnost ve stupni DUR,
4) cenu za projektové práce ve stupni DSP,
5) cenu za inženýrskou činnost ve stupni DSP.
Součet cen jednotlivých položek bude roven celkové nabídkové ceně.
11. Doba a místo plnění zakázky:
Projektová dokumentace bude předána v sídle zadavatele.
Termíny předání jednotlivých částí díla jsou stanoveny vzorem smlouvy.
12. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13. Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek odešle do 2 pracovních
dnů po doručení žádosti a současně vysvětlení uveřejní způsobem, kterým bylo uveřejněno
toto oznámení.
14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost
b) prokáže profesní způsobilost
c) prokáže technickou kvalifikaci.
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal základní způsobilost čestným prohlášením

podepsaným dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele zastupovat.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady doložením kopie oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady:
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních pěti letech
realizoval alespoň jednu zakázku obdobného rozsahu a předmětu plnění. Za zakázku
obdobného rozsahu a předmětu plnění bude zadavatel považovat zakázku zahrnující
projekční práce na novostavbě, přeložce nebo rekonstrukci trakčního trolejového vedení
trolejbusové dráhy. Délka projektované trolejbusové trati, popř. součtu délek tratí
projektovaných ve více zakázkách, musí přesáhnout 1 km.
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, v němž bude uveden stručný popis rozsahu realizované zakázky a subjekt, pro
který byla zakázka realizována. Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo
osobou oprávněnou dodavatele zastupovat.
15. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou vymezeny přílohou č. 2 této výzvy – vzorem smlouvy.
16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, tj. vymezit práce případných
poddodavatelů pro tuto zakázku. Pro každého poddodavatele budou uvedeny identifikační
údaje a věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky tímto poddodavatelem
plněná.
17. Prohlídka místa plnění
Místo plánované trolejbusové trati je veřejně přístupné, zadavatel prohlídku místa plnění
neorganizuje.
18. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a práva zadavatele
Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
Uchazeči budou svými nabídkami vázáni do 12. 7. 2019.
19. Přílohy zadávacích podmínek:
příloha č. 1: technická specifikace projektované trati
příloha č. 2: vzor smlouvy
příloha č. 3: krycí list nabídky
příloha č. 4: dílčí projektové podklady

