
Výzva k podávání nabídek 

1. Název veřejné zakázky 

Dodávka a montáž sestavy válcové zkušebny brzd, kamerového měření geometrie 
a testeru vůlí přední nápravy 

2. Zadavatel 
Název: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Sídlo: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

DIČ: CZ63217066 

Zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

3. Druh veřejné zakázky 
Jedná se o sektorovou zakázku malého rozsahu na dodávky. 

4. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem dodávky je: 

a) společným PC řízená sestava válcové zkušebny brzd a kamerového měření geometrie pro 
nákladní vozidla a autobusy, 

b) tester vůlí přední nápravy. 

Předmětem plnění dodavatele pro obě části zakázky je:  

 dodávka a instalace zařízení dle dále stanovené specifikace, 

 zaškolení obsluhy (max. 6 osob) včetně vyhotovení příslušného osvědčení při předání díla,  

 pravidelné školení (po dobu záruky bezplatně) nebo doškolování zaměstnanců zadavatele 
(max. 6 osob) v předepsaném rozsahu a předepsaných intervalech (minimálně 1x ročně), 

 dodávka nezbytné dokumentace dle platné legislativy (např., ale ne jenom: návod 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, certifikáty, prohlášení o shodě apod.),  

 zajištění dostupnosti servisních služeb, 

 zajištění dostupnosti náhradních dílů pro zařízení po dobu min 10 let,   

 provádění výrobcem přepsaných profylaktických prohlídek (po dobu záruky bezplatně),  

 automatická aktualizace SW (po dobu záruky bezplatně),  

 provádění metrologických služeb (po dobu záruky bezplatně) v souladu s legislativou 
platnou pro činnosti související s užíváním předmětu dodávky, 

 asistence při stavebních úpravách v sídle zadavatele, 

 zajištění servisní služby (po dobu záruky bezplatně) s odstraněním závady do 48 hodin od 
nahlášení závady. 

Požadavky na provedení poptávaných zařízení jsou vymezeny přílohou č. 1 – technickou 
specifikací. 

5. Požadavky na 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 nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce, 
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů po 
vybraném dodavateli jako podmínku uzavření smlouvy. 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce, 
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů po 
vybraném dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních třech letech realizoval 
referenční zakázky, a to: 

 alespoň 1 zakázku zahrnující dodávku válcové zkušebny brzd pro vozidla nad 3,5 tuny 

 alespoň 1 zakázku zahrnující dodávku zařízení pro diagnostiku geometrie kol pro vozidla 
nad 3,5 tuny, 

 alespoň 1 zakázku zahrnující dodávku zařízení pro měření vůlí přední nápravy pro vozidla 
nad 3,5 tuny. 

Zadavatel nepřipouští prokazování technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. 

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto údaje: 

 identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu objednatele, u níž 
je možné referenci ověřit) 

 specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje 
znaky referenční zakázky, jakož i pro hodnocení reference 

 finanční objem zakázky ve vztahu k předmětu plnění naplňující znaky referenční zakázky 

 rok a měsíc plnění zakázky. 

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele 
zastupovat. 

6. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude podána v českém jazyce v listinné podobě. Každý dodavatel může podat pouze 
jednu nabídku. 

Nabídka bude obsahovat alespoň: 

 krycí list nabídky obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky 
vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 3 této výzvy. 

 popis nabízeného zařízení, a to včetně prohlášení dodavatele, že nabízené zařízení 
splňuje veškeré požadavky zadavatele. 

 doklady o kvalifikaci dodavatele (zadavatel požaduje v nabídce pouze prokázání technické 
kvalifikace); 

7. Smluvní a obchodní podmínky 
Smluvní a obchodní podmínky jsou dány vzorem smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy 
k podávání nabídek. Ke smlouvě budou jako její příloha přiložena rovněž příloha č. 1 této výzvy, 
jakož i popis zařízení předložený dodavatelem v rámci nabídky. 



8. Způsob hodnocení 
Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle kritéria nejnižší 
nabídkové ceny. Celková nabídková cena bude vypočtena z dílčích nabídkových cen obsažených 
v krycím listu nabídky podle následujícího vzorce: 

𝐶 =  𝐶𝑘 + 2 ∙ 𝐶𝑠𝑧 , 

kde C je celková nabídková cena, Ck je cena za dodávku a montáž zařízení a Csz je cena za jeden rok 
poskytování servisních služeb po uplynutí záruky.  

Vybrána bude nabídka, jejíž celková nabídková cena bude nejnižší. 

9. Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je stanovena na čtvrtek 10. září 2020, od 10:00 hodin. Zadavatel žádá 
dodavatele, aby účast při prohlídce místa plnění předem ohlásili kontaktní osobě zadavatele. 

10. Dodatečné informace 
Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele: 

 Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email: 
pavlinak@dpmp.cz nebo  

 Ing. Mgr. Martin Slezák, právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.     

11. Místo, způsob podání a označení nabídky 
Dodavatelé podají nabídku v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou 
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Dodávka a montáž 
sestavy válcové zkušebny brzd, kamerového měření geometrie a testeru vůlí přední nápravy“ 
s výzvou „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele. 

Nabídky mohou být podány: 

 osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, po 
telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo 

 zaslány v písemné podobě na adresu: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

právní oddělení 

Teplého 2141 

532 20 Pardubice 

12. Lhůta pro podání nabídek 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 24. září 2020 v 11:00 hodin. 

13. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele 
 Zadavatel nebude vracet dodavatelům podané nabídky. 

 Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na zpracování 
nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podávání 
nabídek. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o textaci smlouvy. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. 

 Dodavatelé budou svými nabídkami vázáni do 31. listopadu 2020. Do tohoto data oznámí 
zadavatel dodavatelům vybranou nabídku. 
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14. Další sdělení dodavatelům 
Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ. 

Součástí výzvy jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1: Technická specifikace poptávaných zařízení 

příloha č. 2: Vzor smlouvy 

příloha č. 3: Vzor krycího listu 
 

   
 
                                                           

…………………………………..…                
 Ing. Tomáš Pelikán 

     místopředseda představenstva 
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