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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: Bc. Petra Pelikánová, referentka právního oddělení, e-mail: 
petrape@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 
Elektronické odjezdové tabule a elektronické zastávkové označníky pro terminál B a terminál U  

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky:  
• zakázka na dodávky, 

• sektorová zakázka, 

• podlimitní zakázka.  

Předmět plnění:  

Předmětem plnění je dodávka, montáž a zprovoznění nových elektronických odjezdových tabulí a 
zastávkových označníků (dále jen dodávaná zařízení) pro zobrazování dopravních informací 
prostřednictvím elektronických obrazovek a pro akustická hlášení dopravních informací 
prostřednictvím digitálních hlásičů. 

Předmětem plnění je konkrétně: 

A) Dvoubarevné elektronické odjezdové tabule 

- 1 ks oboustranné elektronické odjezdové tabule (může být sestavena ze dvou 
jednostranných) s možností zobrazení nejméně 16 řádků při standardní výšce písma 

- 1 ks jednostranné odjezdové tabule s možností zobrazení nejméně 16 řádků při standardní 
výšce písma  

- 2 ks jednostranných odjezdových tabulí s možností zobrazení nejméně 9 řádků při standardní 
výšce písma 

B) Jednobarevné elektronické odjezdové tabule 

-  2 ks jednostranných odjezdových tabulí s možností zobrazení nejméně 9 řádků při 
standardní výšce písma 

C) Elektronické zastávkové označníky 

- 10 ks označníků s jednostranným elektronickým zobrazením odjezdů na vestavěném LCD 

- 2 ks označníků s elektronickým zobrazením odjezdů na vestavěném LCD na straně jedné a na 
vestavěném LED displeji na straně druhé 

- 1 ks šasi označníku bez vnitřní elektroinstalace a jakékoliv elektronické výbavy 

Podrobné vymezení předmětu plnění obsahuje technická specifikace, která je přílohou č. 2 tohoto 
oznámení. 

Součástí zakázky je provedení montáže všech dodaných zařízení a jejich zprovoznění s využitím dat 
poskytovaných řídící aplikací zadavatele. 
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4. 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 pro 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 
alespoň obdobné zakázky (dále jen „referenční zakázky“) v tomto rozsahu: 

- dodávka nejméně 4 elektronických odjezdových tabulí s principem zobrazování údajů 
prostřednictvím LED se zobrazením skutečných odjezdů spojů na základě zpracování údajů o 
jejich zpoždění 

- dodávka nejméně 10 elektronických označníků s principem zobrazování údajů 
prostřednictvím LCD se zobrazením skutečných odjezdů spojů na základě zpracování údajů o 
jejich zpoždění 

Uvedený rozsah plnění z referenčních zakázek musí být naplněn součtem plnění jednotlivých 
referenčních zakázek. 

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,  

• rok a měsíc plnění zakázky. 

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele 
zastupovat. 

5. 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: 
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• krycí list nabídky, obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky 
vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 1 tohoto oznámení;  

• technické listy nabízených odjezdových tabulí a označníků, a jejich výkresy, které mohou 
být doprovázeny doplňujícím popisem; technické listy spolu s eventuálním doplňujícím 
popisem musí zahrnovat přinejmenším údaje uvedené v příloze č. 5 tohoto oznámení – 
vybrané technické parametry; zadavatel doporučuje přiložit též vyplněnou přílohu č. 5. 

• rozpis ceny na jednotlivé položky dle přílohy č. 4 tohoto oznámení – dodavatel přiloží 
vyplněnou přílohu č. 4. 

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena bez DPH a specifikovaná na jednotlivé položky 
nejméně v rozsahu předpokládaném vzorem krycího listu nabídky. 

7. Smluvní a obchodní podmínky 

a) Doba plnění 

Předmět plnění bude zadavateli dodán nejpozději do 30. dubna 2023. Plnění musí být koordinováno 
se stavebními pracemi na terminálu. 

b) Místo plnění 

Místem plnění jsou Pardubice, a to konkrétně nově budované autobusové nádraží při železniční 
stanici Pardubice, hlavní nádraží (tzv. terminál B) a nově budovaný přestupní terminál na zastávce 
Pardubice, Polabiny, Hradecká. 

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, nabídnutá 
délka záruční doby je současně předmětem hodnocení. 

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

Zadavatel požaduje záruku na životnost dodané konstrukce se záruční dobou 10 let. V době záruky 
na životnost se na zařízení nesmí objevit vady způsobené nevhodnou volbou materiálu nebo jeho 
úpravy (např. koroze). 

e) Sankce 

Bude-li dodavatel v prodlení s řádným předáním předmětu plnění, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má 
právo objednatel započíst na cenu za dílo v konečné faktuře. 

8. Způsob hodnocení 

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje, uvedené v krycím listu nabídky. 

Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídek. 

Dílčími hodnotícími kritérii jsou  

a) nabídková cena bez DPH, 
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b) délka záruční doby. 

Výsledná hodnota ekonomické výhodnosti bude určena podle následujícího vzorce: 

𝐸𝑉𝑛 = 0,9 ∙ (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑛
) + 0,1 ∙

𝑍𝑛
𝑍𝑚𝑎𝑥

 

kde EV je ekonomická výhodnost, C je nabídková cena a Z je délka záruční doby. Index „min“ značí 
hodnoty nabídky s nejnižší hodnotou daného kritéria, index „max“ značí hodnoty nabídky s nejvyšší 
hodnotou daného kritéria a index „n značí hodnotu posuzované nabídky. 

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

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. 

9. 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.  

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: petrape@dpmp.cz, martins@dpmp.cz  

ID datové schránky: wk3drnu 

poštovní adresa: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

10. 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 „Elektronické odjezdové 
tabule a elektronické zastávkové označníky pro terminál B a terminál U “ a dále výzvou 
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele. 

mailto:petrape@dpmp.cz
mailto:martins@dpmp.cz


 

 

5 

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/. 

11. Lhůta pro podání nabídek 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 19. prosince 2022 v 10:00 hodin. 

12. 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 jednat s dodavatelem o znění smlouvy na plnění zakázky a odmítnout 
uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud při jednání o smlouvě nepřistoupí na odůvodněné 
požadavky zadavatele. 

• 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.  

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
http://helpdesk.tendersystems.cz/
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13. 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: vzor krycího litu 

Příloha č. 2: technická specifikace 

Příloha č. 3: výkres základu 

Příloha č. 4: rozpis nabídkové ceny 

Příloha č. 5: vybrané parametry dodávaných zařízení 

 

 
                                                        

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

     místopředseda představenstva 
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