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Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114848-2012:TEXT:CS:HTML

CZ-Praha: Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc
2012/S 69-114848
Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Oddíl I: Identifikační údaje o objednateli:
Název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008, Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Identifikátor datové
schránky: n75aau3, Obec: Praha 1. PSČ: 110 15, Stát: Česká republika. K rukám: JUDr. Ondřeje Michalčíka. Telefon:
+420 225 131 259. E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz
Dokumentaci nabídkového řízení lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech.
Nabídky musí být podány:
na výše uvedená kontaktní místa.
Oddíl II: Předmět nabídkového řízení
II.1)
Popis předmětu nabídkového řízení
II.1.1)

Název:
Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc.

II.1.2)

Popis a vymezení veřejných služeb v přepravě cestujících:
Předmětem zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými
službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené
v relaci Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc ve smyslu § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v období od začátku platnosti jízdního řádu pro období
2014/2015 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2028/2029.

II.1.3)

Další informace k předmětu nabídkového řízení

II.2)

Rozsah předmětu nabídkového řízení

II.2.1)

Předpokládaná hodnota kompenzace za veřejné služby (v Kč bez DPH):
2 100 000 000.

II.2.2)

Předpokládaný rozsah veřejných služeb (v km):
13 461 705.

Oddíl III: Kritéria pro výběr dopravce
III.1)
Kvalifikační předpoklady dopravce
III.1.1)

Základní a profesní kvalifikační předpoklady:
Jsou stanoveny v § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podrobněji uvedeny v
Dokumentaci nabídkového řízení.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (ZVZ) prokáže dopravce způsobem podle § 53 odst. 3 ZVZ. Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 ZVZ prokáže dopravce výpisem z tuzemského obchodního rejstříku či výpisem z
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jiné obdobné evidence v rozsahu předmětu této zakázky; bližší podmínky budou stanoveny v Dokumentaci
nabídkového řízení.
III.1.2)

Ekonomické a finanční předpoklady:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 ZVZ prokáže dopravce čestným
prohlášením o celkovém obratu dopravce zjištěného podle zvláštních právních předpisů, za poslední 3 účetní
období; pojistné smlouvy nebo jejího závazného příslibu; bližší podmínky budou stanoveny v Dokumentaci
nabídkového řízení.

III.1.3)

Technické předpoklady:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 ZVZ prokáže dopravce čestným prohlášením o
seznamu významných služeb a osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dopravce nebo vedoucích
zaměstnanců dopravce; bližší podmínky budou stanoveny v Dokumentaci nabídkového řízení.

III.2)

Dílčí hodnotící kritéria pro výběr dopravce:
Kritéria; Váha:
1. Výše požadované jednotkové kompenzace v cenové hladině roku 2012 pro rozsah veřejných služeb v období
platnosti jízdního řádu 2014/2015; 92 %.
2. Variabilní část kompenzace při změně dopravního výkonu v cenové hladině roku 2012; 4 %.
3. Poskytnutí internetového připojení ve vozidlech; 1 %.
4. Zajištění občerstvení ve vozidlech; 1 %.
5. Prodej jízdních dokladů v dalších stanicích; 2 %.

III.3)

Jednání o podaných nabídkách:
Ne.

III.3.1)

Způsob jednání o nabídkách

III.3.2)

Způsob výběru dopravců

III.4)

Objednatel si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení:
Ano.

Oddíl IV: Administrativní informace
IV.1)
Dokumentaci nabídkového řízení lze získat na kontaktních místech:
V listinné podobě.
Na vyžádání v elektronické podobě.
IV.2)

Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 10.7.2012 (12:00).

IV.3)

Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány:
CS.

Oddíl V: Doplňující informace
V.1)
Další informace
V.2)

Datum odeslání tohoto oznámení:
26.3.2012.

Oddíl VI: Další adresy a kontaktní údaje
VI.1)
Adresy a kontaktní údaje na kterých lze získat dokumentaci nabídkového řízení:
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Název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Obec: Praha 1. PSČ:
110 15, Stát: Česká republika. K rukám: JUDr. Ondřeje Michalčíka. Telefon: +420 225 131 259. E-mail:
sekretariat.190@mdcr.cz
VI.2)

Adresy a kontaktní údaje místa podání nabídek:
Název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, Obec: Praha 1. PSČ:
110 15, Stát: Česká republika. K rukám: JUDr. Ondřeje Michalčíka. Telefon: +420 225 131 259. E-mail:
sekretariat.190@mdcr.cz

Objednávka
Číslo objednávky: 1.
Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US (Objednávka není součástí formuláře dle zákona č. 137/2006 Sb.)
Typ formuláře: řádný.
Nabídkové řízení.
I)
Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací v IS VZ US:
Datum objednávky: 26.3.2012.
Název veřejné zakázky/koncese/soutěže o návrh:
Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc.
II)

Informace pro statistické účely:
IČ zadavatele: 66003008.
Limit veřejné zakázky/koncese: nadlimitni.
Převažující zdroj financování:
Vlastní zdroje zadavatele.
Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: Ano.
Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: Ano.
Jedná se o veřejnou zakázku s přenesenými riziky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb.: Ne.
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.: Ne.
Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele: Ne.
Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy: Ne.
Požadujete uveřejnit formulář v IS VZ US: Ano.
Jedná se o zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.: Ne.
Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: Ne.

III)

Objednávající:
Obchodní firma/název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008, DIČ: CZ66003008, Stát: Česká
republika. Ulice: nábř. L. Svobody, Číslo popisné: 1222, Obec: Praha 1, Číslo orientační: 12, PSČ: 110 15.
Kontaktní osoba:
Příjmení: Michalčík. Jméno: Ondřej. E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz Telefon: +420 225 131 259.

IV)

Fakturu vystavit na:
Obchodní firma/název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008, DIČ: CZ66003008, Stát: Česká
republika. Ulice: nábř. L. Svobody, Číslo popisné: 1222, Obec: Praha, Číslo orientační: 12, PSČ: 11015.

V)

Fakturu zaslat na adresu:
Obchodní firma/název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, Ulice: nábř. L. Svobody, Číslo popisné: 1222,
Obec: Praha, Číslo orientační: 12, PSČ: 11015. E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz Stát: Česká republika.

VI)

Potvrzení objednávky zaslat na adresu:
Příjmení: Michalčík. Jméno: Ondřej.
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Obchodní firma/název: Česká republika – Ministerstvo dopravy, Ulice: nábř. L. Svobody, Číslo popisné: 1222,
Obec: Praha, Číslo orientační: 12, PSČ: 11015. E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz Stát: Česká republika.
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