Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Název veřejné zakázky:

Doprava

Číslo veřejné zakázky OVZ/022/2/2021
v evidenci zadavatele
Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Název:

VOP CZ, s.p.

Sídlo:

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:

00000493

ID datové schránky

rkga8r5

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

5540150520/2700

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
AXIV, vložka 150
Profil zadavatele:

URL: https://verejnezakazky.vop.cz/

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Ing. Radovan Putna, ředitel podniku

Kontaktní osoba:

Ing. Klára Rašková, veřejné zakázky

Telefon, fax, mobil:

+420 556 783 226

E-mail:

verejne.zakazky@vop.cz

VOP CZ, s.p. jako veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona
zadává tímto nadlimitní veřejnou zakázku na služby – silniční nákladní dopravu.
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Elektronický certifikovaný nástroj E-ZAK

I.

Tato veřejná zakázka (dále jen „Veřejná zakázka – VZ“) je zadávána pomoci elektronického
certifikovaného nástroje E-ZAK, který je dostupný na profilu zadavatele:
https://verejnezakazky.vop.cz/. Informace týkající se E-ZAKu jsou zpracovány v příručkách
pro uživatele:
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4059.html - manuál dodavatele;
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4060.html - podepisovací aplet.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského rozhraní E-ZAK (jako zapomenuté
přihlašovací údaje, registrace nové organizace do katalogu organizací, přidání dalších
uživatelů nově založené či již existující organizace, přidání práv těmto osobám atd.)
kontaktujte provozovatele toho nástroje: e-mail: podpora@ezak.cz, tel: +420 538 702 719.
Zadavatel upozorňuje uchazeče úkony v podobě: žádosti o vysvětlení Výzvy k podání
nabídky a zadávací dokumentace, podání nabídky, předložení dokladů potvrzující kvalifikaci
nebo veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá pouze elektronicky
prostřednictvím E-ZAKu a nikoliv emailem!
Za účelem komunikace se zadavatelem je uchazeč povinen provést registraci na E-ZAKu.
Zadavatel doporučuje dodavateli provedení kontroly uživatelského účtu, který je potřebný pro
přihlášení. Registrace do nástroje E-ZAK probíhá přes systém FEN.cz, o čemž E-ZAK
informuje po kliknutí na „Registrovat dodavatele“ v levém menu: „E-ZAK – elektronický
nástroj pro VZ“. V případě komplikací, kontaktujte podporu E-ZAK na výše uvedeném tel.
čísle.

Základní informace

II.

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele, vymezujících předmět VZ v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek
uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace – ZD“).
Zadavatel ve smyslu § 35 zákona rozděluje předmětnou VZ na 2 části, přičemž klasifikace
předmětu jednotlivých části VZ je vymezena dle číselníku Common Procurement Vocabulary
CPV-kód:
Část VZ

Název části VZ

01

Přeprava

CPV-kód

Číslo smlouvy
S194/21

60000000-8
02

Zasílatelské služby

S195/21

Uchazeč může podat nabídku na každou část VZ samostatně, případně na obě části VZ
současně.

III.

Vymezení předmětu VZ

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda –
RD“) s více účastníky na služby – silniční nákladní dopravu, dále specifikovaného předmětu
plnění, na dobu určitou, a to 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti RD, tj. od uveřejnění RD
v Registru smluv.
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Předmětem části 1 VZ – Přeprava je realizace dopravy do zemí v rámci Evropy dle potřeb
zadavatele. Zadavatel dále sděluje, že v rámci dílčích veřejných zakázek – tzv. minitendrů
může, nikoliv však výlučně, požadovat kamionovou dopravu standartní, nadrozměr nebo
speciální vozidlo. Pro odstranění pochybností zadavatel zdůrazňuje předpoklad, že
dodavatel bude podávat nabídky pouze do těch minitendrů, které dle svého uvážení dokáže
splnit.
Předmětem části 2 VZ - Zasílatelské služby je realizace služeb zasílatelství do zemí v rámci
Evropy dle potřeb zadavatele.
Závazné návrhy RD obsahující veškeré závazné požadavky zadavatele týkající se předmětu
VZ a podmínek jejího plnění jsou přílohou č. 2, č. 3 ZD.
Zadavatel předem neomezuje počet účastníků RD. Účastníkem RD se může stát každý
uchazeč, jehož nabídka bude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem
v této ZD, a který v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů. Dílčí VZ na základě
uzavřené RD budou zadávány v souladu s § 135 zákona v tzv. minitendrech (článek IX. této
ZD).
Předmětem plnění VZ jsou služby spočívající v silniční nákladní dopravě odpovídající
požadavkům zadavatele v rozsahu specifikovaným zadavatelem podle jeho aktuálních
potřeb v jednotlivých Výzvách k podání nabídky k minitendru.
Jedná se o zakázku s obnovením soutěže ve smyslu § 132 odst. 3 písm. a) zákona. Veškeré
údaje o postupu výběru dodavatele jsou detailně popsány v RD, a zároveň v této ZD –
článek IX.

IV.

Doba a místo plnění VZ

Veřejná zakázka se dle RD uzavírá na dobu určitou, a to 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti
RD, tj. od uveřejnění RD v Registru smluv, přičemž ještě poslední den účinnosti RD může
zadavatel zaslat dodavateli výzvu k poskytnutí plnění. Místem plnění předmětu veřejné
zakázky je sídlo zadavatele VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

V.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to
prostřednictvím E-ZAKu.
Zadavatel může ZD vysvětlit, pokud takové vysvětlení uveřejní nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout,
pokud žádost o vysvětlení zadávací dokumentace není zadavateli doručena na E-ZAK
nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle věty prvé tohoto odstavce (to znamená 5
dní + 3 dny = celkem 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky).
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemůže být vysvětlení
zadávací dokumentace poskytováno telefonicky. Zadavatel může poskytnout uchazečům
vysvětlení ZD k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

VI.

Varianty nabídky, důsledek podání více nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona.
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VII.

Obchodní a platební podmínky

Všechny obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu RD (příloha č. 2,
č. 3 ZD). Podrobnější specifikaci obchodních podmínek pro konkrétní VZ může zadavatel
uvést v jednotlivých objednávkách. V případě rozporu podmínek RD a objednávek, platí
ustanovení RD.

VIII.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona

IX.

Podmínky zadávání VZ na základě RD - minitendrů

Na základě RD uzavřené v tomto zadávacím řízení budou vyhlašovány jednotlivé dílčí VZ
v minitendrech. U každého minitendru bude uvedena přesná specifikace poptávané služby.
Minitendry se budou vyhlašovat zasláním Výzvy k podání nabídky k minitendru
prostřednictvím profilu zadavatele (https://verejnezakazky.vop.cz/), přičemž k podání nabídky
k minitendru budou vyzváni vždy všichni účastníci RD.
Uchazeč do RD uvede e-mailovou adresu osoby, která je přímo odpovědná za plnění
dohody. V případě změny kontaktní osoby je uchazeč povinen tyto informace aktualizovat.
Způsob podání nabídky bude vždy specifikován v konkrétní výzvě k podání nabídky
k minitendru.
Zadavatel zašle Výzvu k podání nabídky k minitendru všem účastníkům RD prostřednictvím
E-ZAKu, uchazeč obdrží automaticky e-mailovou zprávou informaci o zveřejnění Výzvy na
profilu zadavatele, přičemž Výzva bude přístupná pouze oprávněným osobám (osobám
přiřazeným za dopravce, ostatní osoby k ní nebudou mít přístup) po přihlášení na E-ZAK.
Zadavatel bude uveřejňovat Oznámení o výběru dodavatele, Rozhodnutí o vyloučení
uchazeče, Vysvětlení, změnu nebo doplnění ZD prostřednictvím E-ZAKu.
Předložení elektronických nabídek k minitendru
Pro část 1 VZ platí, že Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci
technických podmínek plnění včetně:
•

období plnění dílčí veřejné zakázky,

•

destinaci – tj. směrovací číslo místa plnění dílčí zakázky,

•

výtíženost kamionu,

•

předpokládaný počet jízd.

Pro část 2 VZ platí, že Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci
technických podmínek plnění včetně:
•

období plnění dílčí veřejné zakázky.

Ve výzvě k podání nabídky bude rovněž uvedena lhůta v podobě dne a hodiny pro podání
nabídek a způsob podání nabídky.
Způsob hodnocení nabídek k minitendru
Pro část 1 VZ platí, že kritéria ekonomické výhodnosti nabídek ve smyslu § 114 zákona
budou stanovena na základě RD vždy v konkrétních Výzvách k podání nabídky k minitendru.
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Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost dle jediného kritéria, a to nejnižší
nabídkové ceny za koš, případně jednotlivé položky daného minitendru v Kč bez DPH.
Pro část 2 VZ platí, že kritériem ekonomické výhodnosti nabídek ve smyslu § 114 zákona
budou stanovena na základě RD vždy v konkrétních Výzvách k podání nabídky k minitendru.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost dle jediného kritéria, a to nejnižší hodnoty
koeficientu „k“, nabídnutého zasílatelem dle vzorce uvedeného v RD, čl. V – Odměna
Zasílatele. Zadavatel upozorňuje, že hodnota koeficientu „k“ by neměla klesnout pod
hodnotu v řádu deseti tisíců.
V souladu s § 135 odst. 1 písm. e) zadavatel zadá VZ tomu účastníku RD, který bude vybrán
na základě stanovených kritérií. Zadavatel nebude vyzývat vybraného dodavatele
k poskytnutí součinnosti. Podaná nabídka k minitendru musí být závazná se všemi důsledky,
které vyplývají z RD.

X.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Vzhledem k tomu, že dílčí zakázky budou zadávány prostřednictvím minitendrů, nebude při
uzavírání této RD hodnocení prováděno a dohoda bude uzavřena se všemi dodavateli, kteří
splní požadavky zákona a této ZD.
Pořadí dodavatelů v RD bude stanoveno náhodně a toto pořadí nebude mít jakýkoliv vliv na
průběh jednotlivých minitendrů.

XI.

Kvalifikace dodavatele

Předpokladem uzavření RD s účastníkem zadávacího řízení je splnění stanovených
podmínek pro účast, tedy mj. také požadavků na kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí
prokázání:
1) základní způsobilosti dle § 74 zákona,
2) profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
3) technické kvalifikace dle § 79 zákona.
Dodavatel může doklady požadované dle § 74 a § 77 zákona nahradit čestným prohlášením
(příloha č. 4 ZD) nebo jednotným evropským osvědčením pro VZ v souladu s
§ 86 odst. 2 zákona. Povinnost předložit doklady dle § 77 zákona uchazeč splní také
odkazem na IS veřejné správy. Zadavatel si přesto může v průběhu zadávacího řízení
vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu
§ 86 odst. 5 zákona nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE DNEM ZAHÁJENÍ ZADAVACÍHO
ŘÍZENÍ.
Pro část 1 VZ platí, že dodavatel splní technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 zákona
předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
spočívající v realizaci dopravy z ČR do zemí: Německo a Anglie v min. hodnotě 4 mil. Kč bez
DPH, s tím, že min. počet referenčních zakázek spočívajících v poskytnutí zasílatelství
uskutečněných do Německa musí být 100, a do Anglie 20.
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Pro část 2 VZ platí, že dodavatel splní technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 zákona
předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
spočívající v realizaci zasílatelství ze zemí: Německo, Nizozemí, Anglie do ČR v min.
hodnotě 2 mil. Kč bez DPH, s tím, že min. počet referenčních zakázek spočívajících
v poskytnutí zasílatelství uskutečněných z Německa musí být 36.

XII.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovuje následující požadavky na způsob
zpracování nabídky. Nabídka bude zpracována pouze v elektronické podobě v českém
jazyce nebo slovenském jazyce, přičemž uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD), kde uchazeč vyplní identifikační údaje,
celkovou nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče.
b) Vzorové čestné prohlášení o prokázání kvalifikace dodavatele (příloha č. 4 ZD)
Vyplněný návrh RD v nabídce uchazeč předkládat nemusí, nicméně podáním nabídky
s tímto návrhem dohody souhlasí. Jakékoliv změny po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, případně před podpisem dohody, nejsou přípustné.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci nebo je jednáno na
základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále
nebo v úředně ověřené kopii.

XIII.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 57 zákona stanovuje lhůtu pro podání nabídek která končí:

Dne: 14.10.2021 v 13:00 hodin
Zadavatel požaduje nabídku vložit do elektronického nástroje v souboru s názvem
„NABIDKA- DOPRAVA – část 1,2 (doplní uchazeč) - název dodavatele“.

XIV.

Otevírání elektronických nabídek

Otevírání elektronických nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Vzhledem k tomu, že zadavatel si vyhradil přijmout nabídky pouze
v elektronické podobě (nikoliv v jiné formě, např. listinné), je otevírání obálek v souladu s
§ 109 zákona neveřejné.

XV.

Výsledek výběrového řízení

O výsledku výběrového řízení budou informováni ti uchazeči, jejichž nabídka byla
hodnocena, a účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen. Oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo Oznámení o výběru dodavatele zadavatel uveřejní prostřednictvím
profilu zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz. V takovém případě se považuje za doručené
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele, resp.
okamžikem odeslání prostřednictvím nástroje E-ZAK.
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XVI.

Povinnost vybraného dodavatele

V případě, že vybraným dodavatelem bude česká právnická, osoba bude zadavatel
postupovat dle § 122 odst. 4 zákona, tj. zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence
AML (skutečných majitelů). V případě, že vybraným dodavatelem bude zahraniční právnická
osoba bude zadavatel postupovat dle § 122 odst. 5 zákona.
Dle § 122 odst. 7, písm. a) zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je českou
právnickou osobou, má skutečného majitele, a nebylo podle § 122 odst. 4 zákona možné
zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence AML, kdy zápisu zpřístupněnému v
evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

XVII.

Další podmínky zadavatele

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý uchazeč sám.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit ZD.
Nabídka uchazeče musí být podána v souladu s ustanoveními ZD a v souladu
s ustanoveními závazného návrhu dohody.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob a uchazeč
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou.
V Šenově u Nového Jičína dne 10.09.2021
Digitálně podepsal

Ing. Roman Ing. Roman Dudaš
Datum: 2021.09.10
Dudaš
15:29:20 +02'00'

Ing. Roman Dudaš
ředitel nákupu a logistiky
na základě plné moci ze dne 01.03.2019

Přílohy ZD
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Návrh Rámcové dohody č. S194/21 + včetně příloh

Příloha č. 3

Návrh Rámcové dohody č. S195/21 + včetně příloh

Příloha č. 4

Vzorové čestné prohlášení o prokázání kvalifikace dodavatele
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