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Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky 

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

Sídlo: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

Kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, e-mail: 
pavlinak@dpmp.cz, tel.: 466 899 293 
Mgr. Martin Slezák, právník společnosti, e-mail: martins@dpmp.cz, 
tel.: 466 899 292, 731 449 634,  

2. Název zakázky 
Dodávka elektromobilu pro středisko měníren  

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky:  
• sektorová zakázka na dodávky, 

• zakázka malého rozsahu ve smyslu pokynů pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR.  

Předmět plnění:  

Předmětem plnění je dodávka nového servisního automobilu s elektrickým pohonem pro středisko 
měníren, za podmínek uvedených v tomto oznámení a jeho přílohách. Podrobné vymezení 
předmětu plnění obsahuje technická specifikace, která je přílohou č. 2 tohoto oznámení. Za nové 
vozidlo se pro účely této výzvy považuje vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice 
nebo v jiném státě, z výjimkou zkušebních nebo předváděcích účelů. V případě, že je dodáváno 
vozidlo, které již bylo registrováno pro zkušební nebo předváděcí účely (dále jen předváděcí vozidlo), 
musí vozidlo splňovat tyto podmínky: 

• doba registrace ke dni konce lhůty pro podání nabídek, navýšená o dodací lhůtu (počítanou 
od uzavření smlouvy) a o jeden měsíc, nesmí převýšit dobu 6 měsíců. 

• Vozidlo nesmí mít ke dni dodání najeto více než 6 000 km. 

4. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude podána v českém jazyce.  

Pokud bude nabídka podávána v listinné podobě, musí být vhodným způsobem chráněna proti 
manipulaci a musí být podepsána dodavatelem nebo jeho zástupcem. V případě, že důvod 
zastoupení nevyplývá ze zápisu z veřejného rejstříku, musí být doložen též důvod zastoupení. 

Pokud bude nabídka podávána v elektronické podobě a z tohoto oznámení nebo jeho příloh vyplývá 
požadavek na podpis některého dokumentu, postačí, aby součástí elektronické nabídky byl prostý 
elektronický snímek (sken) příslušného dokumentu s podpisem. 

Nabídka bude obsahovat alespoň: 

• krycí list nabídky, obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky 
vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 1 tohoto oznámení;  

• popis vozidla nejméně v rozsahu potřebném pro posouzení souladu nabídky s požadavky 
zadavatele danými zadávacími podmínkami. Z popisu musí vyplývat, že nabízené vozidlo má 
vlastnosti specifikované v příloze č. 2 tohoto oznámení (technické specifikaci). 
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5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena bez DPH. 

6. Smluvní a obchodní podmínky 

a) Doba plnění 

Předmět plnění bude zadavateli dodán nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy. 

b) Místo plnění 

Zadavatel převezme předmět plnění v Pardubicích. 

c) Platební podmínky 

Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Úhrada za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu, který bude vystaven po 
převzetí předmětu plnění se splatností 30 dnů. 

d) Záruční podmínky 

Zadavatel požaduje záruční dobu na předmět plnění v minimální délce 2 let od dodání na celý 
automobil, záruka může být limitována kilometrickým nájezdem, nejméně však hodnotou 40 000 
km. 

Zadavatel požaduje záruku na akumulátor trakční energie vozidla v minimální délce 5 let od dodání 
vozidla, záruka může být limitována kilometrickým nájezdem, nejméně však hodnotou 100 000 km. 
Záruka na akumulátor trakční energie může připouštět pokles využitelné kapacity akumulátoru ke 
konci záruční doby až na 70 % jmenovité hodnoty. Kdykoliv v záruční době musí využitelná kapacita 
akumulátoru dosahovat alespoň takové hodnoty, která by odpovídala lineárnímu poklesu kapacity 
akumulátoru s ujetými kilometry nebo s běžící záruční dobou při předpokladu, že po ujetí 100 000 
km nebo po uplynutí záruční doby bude jmenovitá kapacita akumulátoru snížena na 70 %. 

Zadavatel nepřipouští podmiňovat dodavatelem nabídnutou délku záruční doby nestandardním 
omezením odpovědnosti za vady v záruční době. 

e) Sankce 

Bude-li dodavatel v prodlení s řádným předáním předmětu plnění, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z jím nabízené celkové ceny (dle krycího listu této nabídky) za předmět 
plnění za každý započatý den s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst 
od částky uvedené v konečné faktuře. 

7. Způsob hodnocení 

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), 
uvedené v krycím listu nabídky. 

Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídek. 

Dílčími hodnotícími kritérii jsou  

a) nabídková cena bez DPH, 

b) stáří automobilu, 

c) opotřebení automobilu. 

Ekonomická výhodnost nabídky bude stanovena na základě hodnoty kriteriální funkce F, 
zohledňující výše uvedená hodnotící kritéria a určené tímto vzorcem: 
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𝐹 =
3 ∙ 𝐶

180 − 𝑇
180

+ 2 ∙
150000 − 𝐷
150000

 

Kde: 

C…Cena automobilu uvedená dodavatelem v krycím listu nabídky [Kč bez DPH] 

T…Hodnota kritéria “stáří automobilu” jakožto počet kalendářních měsíců (zaokrouhlený na setiny 
měsíce) od první registrace automobilu, do konce lhůty pro podání nabídek, navýšený o délku 
dodací lhůty uvedenou dodavatelem v krycím listu nabídky a o 1 měsíc jakožto předpokládané 
doby od konce lhůty pro podání nabídky po uzavření smlouvy. Pro účely přepočtu doby od první 
registrace automobilu zjištěné v počtu dnů na počet měsíců bude použitá průměrná délka 
kalendářního měsíce 30,4375 dne. V případě dodání nového, dosud neregistrovaného, vozidla, 
bude jako hodnota tohoto hodnotícího kritéria použita nula. 

D…Hodnota kritéria „opotřebení automobilu“, jakožto maximální, dodavatelem zaručený, počet 
kilometrů najetý nabízeným automobilem při jeho předání zadavateli, jak jej dodavatel uvede 
v krycím listu nabídky. V případě dodání nového, dosud neregistrovaného, vozidla, bude jako 
hodnota tohoto hodnotícího kritéria použita nula. 

Hodnocení vychází z předpokladu, že autobus snižuje svoji hodnotu úměrně svému stáří a najetým 
kilometrům. Pro účely výpočtu hodnoty kriteriální funkce zadavatel předpokládá, že automobil bude 
mít v podmínkách provozu u zadavatele ekonomickou životnost cca 15 let a 150 tis. km. 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 

Hodnotící komise při hodnocení sestaví pořadí nabídek podle hodnoty kriteriální funkce. Jako první 
v pořadí se umístí nabídka s nejnižší hodnotou kriteriální funkce, jako poslední nabídka s nejvyšší 
hodnotou kriteriální funkce. K uzavření smlouvy bude vybrán dodavatel, jehož nabídka bude mít 
nejnižší hodnotu kriteriální funkce.  

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení 
dodavatele z výběrového řízení. 

8. Vysvětlení zadávacích podmínek 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti nebo 
na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávacích 
podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto 
lhůtu dodržet.  

Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neposkytne vysvětlení 
do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik 
přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do poskytnutí vysvětlení 2 
pracovní dny.  

Vysvětlení zadávacích podmínek, bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, včetně 
přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci 
uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky 
v otevřené výzvě.  
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Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna.  

Kontaktní údaje zadavatele pro žádosti o vysvětlení mimo systém elektronického nástroje jsou: 

e-mail: pavlinak@dpmp.cz,  

ID datové schránky: wk3drnu 

poštovní adresa: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

9. Místo, způsob podání a označení nabídky 
Dodavatelé mohou podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě. 

Nabídka v listinné podobě se podává v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou 
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Dodávka elektromobilu 
pro středisko měníren“ a dále výzvou „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a 
kontaktní adresa dodavatele. 

Nabídky v listinné podobě 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 s označením výše uvedeným způsobem na adresu: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

právní oddělení 

Teplého 2141 

532 20 Pardubice 

Nabídka v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
webové adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP. 

Dodavatel nahraje požadované dokumenty jako přílohy žádosti o účast, předběžné nabídky nebo 
nabídky podávané prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje. Nabídka musí být 
šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena. Zadavatel upozorňuje, že 
pro podání nabídky je nutná registrace dodavatele v systému elektronického nástroje používaného 
zadavatelem. Registraci je možné provést na webových stránkách www.tenderarena.cz. Podrobný 
návod na podání nabídky je k dispozici v příručce dodavatele k elektronickému nástroji. Odkaz na 
příručku je na profilu zadavatele v sekci nápověda, přímý odkaz na příručku je: 

http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel.  

Dodavatel může využít též technické podpory provozovatele elektronického nástroje zadavatele, a 
to na telefonním čísle +420 226 258 888 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin), e-mailu 
support@tendersystems.cz, popř. prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce: 
http://helpdesk.tendersystems.cz/. 

10. Lhůta pro podání nabídek 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 15. září 2022 v 10:00 hodin. 

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

mailto:pavlinak@dpmp.cz
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP
http://www.tenderarena.cz/
http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel
mailto:support@tendersystems.cz
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• 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 nepřijmout žádnou z podaných nabídek a zrušit výběrové řízení. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit doručení oznámení o výsledku výběrového řízení 
jednotlivým dodavatelům, případně doručení oznámení o vyřazení nabídky dotčenému 
dodavateli uveřejněním oznámení o výsledku výběrového řízení nebo oznámení o vyřazení 
nabídky na svém profilu zadavatele způsobem, kterým bylo uveřejněno toto oznámení. 

• Dodavatelé budou svými nabídkami vázáni jeden měsíc po uplynutí termínu pro podávání 
nabídek. V této lhůtě zadavatel odešle oznámení o výsledku výběrového řízení dodavatelům 
nebo je uveřejní na svém profilu zadavatele.  

• Dodavatele a jeho poddodavatel bude povinen udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a 
využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.  

12. 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. 

Toto výběrové řízení je vedeno podle pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované 
z rozpočtu SFŽP ČR, vydaných Státním fondem životního prostředí a publikovaných na webových 
stránkách Státního fondu životního prostředí. 

Pořízení elektromobilu dle tohoto výběrového řízení bude spolufinancováno ze zdrojů Národního 
programu Životní prostředí. Zadavatel zamýšlí požádat žádost o podporu na nákup elektromobilu 
dle tohoto výběrového řízení dle výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory č. 3/2022. 

 

Součástí výzvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: vzor krycího litu 

Příloha č. 2: technická specifikace 

 

 
                                                        

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

     místopředseda představenstva 
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