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Odůvodnění veřejné zakázky

dle ust. § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel veřejné zakázky:
Název: Statutární město Přerov
Adresa: Bratrská 709/34,  PSČ 750 02, Přerov
Zastoupený: Ing. Jiří Lajtoch – primátor
IČ:  00301825
DIČ:                        CZ00301825
Telefon: +420 581 268 111
Fax: +420 581 738 613 
E-mail: posta@prerov.eu

Kontaktní osoba zadavatele:
Název: Unitender, s.r.o.
Sídlo: Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1
Kontaktní adresa: OFFICE CENTER ZÁRUBEK

Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10
Zastoupená: Ing. Zdeněk Uher – jednatel společnosti
IČ: 25394495
DIČ: CZ25394495
Telefon: +420 596 245 926
Fax: +420 596 613 297
E-mail: info@unitender.cz

NÁZEV   VEŘEJNÉ   ZAKÁZKY:

"Městská autobusová doprava v Přerově 2013 - 2023"
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky veřejného 
zadavatele podle § 2 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Změny oproti skutečnostem uvedeným podle 
§ 1 Vyhl. č. 232/2012 Sb.:

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny,

b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky

Beze změn

Popis očekávaného budoucího negativního 
stavu nebo účinku, který bude vyžadovat 
vynaložení dalších finančních prostředků pro 
tuto veřejnou zakázku původně 
neplánovaných, lze-li jej předpokládat.

- Změna ceny pohonných hmot
- Růst inflace
- Změny daňových předpisů
- Zavedení mýtného
- Přechod na EURO
- Významný pokles zaměstnanosti a tím i 
příjmu tržeb z jízdného při nutnosti zachování 
obdobného
rozsahu dopr.výkonu

Vymezení variant naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky:

nepovinný údaj

Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná 
zakázka plnění plánovaného cíle:

nepovinný údaj

Další informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky:

nepovinný údaj

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické 
kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

SLUŽBY podle § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků veřejného zadavatele na technické kvalifikační 

předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním 
veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
seznam významných služeb:
(povinné vyplnění, pokud požadovaná finanční 
hodnota všech významných služeb činí 
v souhrnu min. trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky)

Zadavatel vyžaduje prokázání poskytnutí 3
významných služeb poskytnutých pro 
zadavatele (ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 
ZVZ) nebo jinou osobu, spočívající v 
poskytování dopravy v oblasti veřejná linková 
doprava v každém z posledních tří let o ročním 
objemu (v km) odpovídajícím minimálně 
hodnotě 300 000 km ročně/ 1 služba. Zároveň 
zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že 
zabezpečuje MAD i v jiných městech a to 
v minimálním počtu 5 měst.
Takto nastavený kvalifikační předpoklad má 
zajistit účast pouze takových uchazečů, kteří 
mají prokazatelnou zkušenost se zajištěním 
obdobného plnění, tj. veřejných služeb v 
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přepravě cestujících, v obdobném rozsahu, u 
nichž je předpokladem, že budou schopni po 
technické,personální, finanční i organizační 
stránce schopni zajistit stejně velkou a složitou 
zakázku.
Tím zadavatel zabezpečí, že se zadávacího 
řízení bude účastnit a bude vybrán pouze 
takový dopravce, který bude schopen od 
počátku či v průběhu platnosti smlouvy své 
závazky vůči zadavateli reálně plnit, a to v 
plném rozsahu
a v požadované kvalitě. Podstatným způsobem 
eliminuje riziko nezajištění MAD ve městě 
Přerov. Neschopnost dopravce plnit předmět 
veřejné zakázky by přitom s ohledem na 
význam plnění představovala závažný problém 
v důsledku možného kolapsu dopravy na 
území města.
Tím, že jsou požadovány uvedené minimální 
roční objemy za předchozí 3 roky současně 
s minimálním počtem 5 měst, ve kterých 
uchazeč již zabezpečuje MAD je zajištěno, že 
uchazeč splňující kvalifikaci bude dostatečně 
stabilním subjektem, aby byl schopen 
realizovat veřejnou zakázku. Tento požadavek 
též přispívá k tomu, že uchazeč splňující 
kvalifikaci by případně neměl mít problém s 
rozšířením jeho stávajících
objemů o objemy realizované v rámci plnění 
veřejné zakázky. Nastavením požadavku je tak 
akcentován zájem zadavatele na doložení 
prokazatelné a stabilní schopnosti uchazeče 
plnit veřejnou zakázku (připuštěni budou pouze
uchazeči, kteří už byli schopni dlouhodobě 
realizovat objemy, které budou realizovány v 
rámci plnění veřejné zakázky). Požadavek 
odpovídá důležitosti veřejné zakázky (zajištění 
dopravní obslužnosti).

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů:
(povinné vyplnění, pokud je požadováno 
předložení seznamu více než 3 techniků nebo 
technických útvarů)

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení 
a opatření používaných dodavatelem 
k zajištění jakosti a popis zařízení nebo 
vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu:

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly technické kapacity 
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu:

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel vyžaduje, aby uchazeč doložil, že
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předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za poskytování příslušných 
služeb:
(povinné vyplnění, pokud je požadováno 
předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání 
než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení 
o odborné kvalifikaci delší než 3 roky)

disponuje alespoň (postačuje jedna taková 
osoba):
    jednou osobou – manažerem odpovědným 
za
       dodržování kvality/jakosti poskytovaných 
služeb, který bude splňovat následující 
předpoklady
       –    VŠ vzdělání s dopravním zaměřením

- odborná způsobilost zástupce 
uchazeče

Takto nastavený kvalifikační předpoklad má 
proto
zadavateli zabezpečit jistotu toho, že se 
zadávacího řízení bude účastnit pouze 
uchazeč, který má prokazatelné zkušenosti s 
plněním obdobného rozsahu a složitosti, a 
který je především po provozní, organizační a 
dopravně-technické stránce schopen zajistit 
bezproblémové poskytování služeb v přepravě 
cestujících v zadavatelem požadovaném 
rozsahu.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele nebo 
jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení:

Zadavatel vyžaduje aby uchazeč doložil, že
průměrný roční počet zaměstnanců či jiných 
osob, kteří se podíleli na plnění zakázek 
obdobného charakteru, jako je předmět plnění 
veřejné zakázky, v posledních třech letech 
nepoklesl pod  30 osob stanovený 
zadavatelem.
Takto nastavený kvalifikační předpoklad má 
zajistit účast pouze takových uchazečů, kteří 
mají prokazatelnou zkušenost se zajištěním 
obdobného plnění, především pak s řízením 
obdobného počtu zaměstnanců (včetně podílu 
řidičů) ve veřejné linkové dopravě, u nichž 
proto lze předpokládat, že budou schopni po 
personální a zejména organizační stránce 
zajistit stejně složitou a rozsáhlou zakázku.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici:

Zadavatel bude vyžadovat, aby uchazeči 
doložili, že
i)mají v oblasti odpovídající plnění veřejné
  zakázky, smluvně zajištěny prostory 
(provozovny) pro parkování autobusů a 
v případě, že budou využívat alternativní 
pohon u autobusů, mají zajištěn smluvní vztah 
s čerpací stanicí alternativního pohonu (CNG 
plničku, zázemí pro dobíjení akumulátorů 
elektrobusů, plničku na vodík…), nebo takové 
zařízení vlastní 

ii) mají zajištěna vozidla, jejichž počet 
dosahuje ve vztahu k veřejné zakázce alespoň
hodnotu 19 vozidel.

K datu zahájení plnění předmětu zakázky musí 
vozidla splňovat požadavek zadavatele na 
průměrné stáří vozového parku dopravce ve 
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výši maximálně 6 let. Přitom tato vozidla musí 
současně splňovat k datu 1.12.2013 
požadavek zadavatele na stáří jednotlivých 
vozidel, a to, aby každé jednotlivé vozidlo 
nebylo vyrobeno před datem 1.1.2007.

Maximální stáří jednotlivého vozidla po celou 
dobu plnění této veřejné zakázky (10 let) 
nesmí být vyšší než 10 let.

Uchazeč musí prokázat, že má dostatečné 
zkušenosti s provozem vozidel na alternativní 
pohon, v případě, že takové autobusy bude 
využívat, tj. provozuje alespoň 40 ks 
takovýchto vozidel v rámci jiných zakázek.

Současně musí uchazeč prokázat, že 
disponuje vozovým parkem minimálně 200 ks 
autobusů.

Zadavatel bude i v případě požadavku na
zajištění stanoveného počtu vozidel 
požadovat, aby
uchazeči alespoň elementárním způsobem 
prokázali
schopnost již v době podání nabídek splnit 
požadavky na zajištění si alespoň části vozidel 
pro plnění veřejné zakázky. Tímto uchazeči 
současně prokážou svoji schopnost zajistit si 
vozidla pro řádné plnění předmětu veřejné 
zakázky.
Takto nastavený kvalifikační předpoklad má 
zajistit účast pouze takových uchazečů, kteří 
mají prokazatelně dostatečné zkušenosti, 
zázemí, technické vybavení v podobě alespoň 
minimálního počtu vozidel, a dále finanční i 
organizační schopnost zajistit stejně složitou 
zakázku. Tím by měl zadavatel zároveň 
eliminovat riziko účasti a výběru dopravce, 
který nebude schopen od počátku či v průběhu 
platnosti smlouvy své závazky vůči zadavateli 
plnit v plné míře.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné 
zakázky na DODÁVKY a veřejné zakázky na SLUŽBY podle 

§ 4 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejného zadavatele na veř. zakázky na 

dodávky a služby
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti 
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faktur než 30 dnů:
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky:
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek bankovní 
záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné 
zakázky:

Bankovní záruka bude poskytována pro krytí 
závazků dopravce ze smlouvy na dobu do 31. 
12. 2015. Uchazeč bude oprávněn sjednat 
bankovní záruku i na kratší časový úsek než je 
požadovaná doba platnosti bankovní záruky,
avšak v takovém případě bude povinen 
realizovat nahrazení bankovní záruky novou 
bankovní zárukou a tuto předat zadavateli vždy 
nejpozději měsíc před ukončením její platnosti, 
a bankovní záruku tímto způsobem udržovat
nepřetržitě po požadovanou dobu platnosti 
bankovní záruky.
Bankovní záruka má zajistit zadavateli záruku 
splnění smluvních povinností ze strany 
vybraného dopravce a určitou dodatečnou 
motivaci dopravce k řádnému plnění veřejné 
zakázky a jeho smluvních povinností. Zároveň 
má zadavateli poskytnout dostatečné finanční 
prostředky (resp. alespoň částečnou 
kompenzaci jeho nákladů) na
přechodné zajištění dopravy ve městě pro 
případy, kdy vybraný dopravce přestane být 
schopen plnit své smluvní závazky a nebude 
schopen zajistit dopravu ve stanoveném 
rozsahu.
S ohledem na náklady na zřízení bankovní 
záruky a jejich promítnutí do ceny dopravního 
výkonu bude zadavatel požadovat zajištění 
bankovní záruky pouze na první dva roky 
plnění předmětu veřejné zakázky, jež 
současně považuje z hlediska etablování 
dopravce a prokázání jeho
schopnosti plnit veřejnou zakázku po celou 
dobu platnosti smlouvy za nejkritičtější.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na záruční 
lhůtu delší než 24 měsíců:
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 %
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
za každý den prodlení:
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur 
vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení:

Smluvní dokumentace obsahuje v obchodních 
smluvních vztazích standardní smluvní 
ujednání o povinnosti zadavatele uhradit 
vybranému dopravci v případě prodlení s 
platbou jakékoliv částky, k jejíž úhradě bude 
zadavatel povinen, úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky denně.
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Zadavatel tak bude vybranému dopravci 
garantovat
včasnou úhradu svých závazků vůči němu.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné 
zakázky podle § 5 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění vymezení technických podmínek stanovených veřejným zadavatelem
v zadávací dokumentaci ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím 

s plněním veřejné zakázky.

V případě veř. zakázky na STAVEBNÍ PRÁCE odůvodní veřejný zadavatel jen technické podmínky 
vymezené v zadávacích podmínkách nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek 
prováděných stavebních prací uvedených v zad. dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ.

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Vozidla pro zabezpečení dopravy
na linkách IDSOK budou muset
být homologována dle platných
předpisů a technických norem
Evropské unie a České republiky.

Požadavky na technické vybavení vozidel 
budou vycházet v zásadě ze zákonných 
podmínek a standardů.
Zadavatel přitom bude dbát zejména na 
komfort a bezpečnost cestujících, pro něž 
hodlá v souvislosti s aktuálním zadávacím 
řízením vytvořit co možná
nejkvalitnější podmínky.

Stanovení limitu minimálně 70 %  
nízkopodlažních, nebo částečně
nízkopodlažních vozidel s emisní normou 
EURO 5 nebo s ekologickým pohonem (CNG, 
elektrobusy, vodík,...) při zahájení plnění 
předmětu zakázky a po celou dobu plnění 
smlouvy.

Podrobná technická specifikace
včetně definice standardů IDSOK

Vymezené podmínky mají zajistit vyšší stupeň 
bezpečnosti a komfortu cestujících, jejich lepší 
informovanost, lepší orientaci v rámci systému 
IDSOK či vyšší komfort zejména pro starší a 
pro handicapované cestující vzhledem 
k vysokému podílu cestujících v důchodovém 
věku. 
Požadavek na ekologičnost vychází ze snahy 
města zmírnit negativní dopady již přehuštěné 
dopravy v Přerově.
Vnější i vnitřní vzhled vozidel bude respektovat
  Provozní a technické standardy IDSOK.

Standard dopravních výkonů

Dopravce bude povinen zajistit v celé své 
délce všechny spoje, které má podle jízdního 
řádu vykonat. Všechny spoje budou 
provozovány v trase stanovené aktuálním 
jízdním řádem a dopravce bude povinen  
obsloužit všechny jím stanovené zastávky ve  
správném pořadí. Odchýlení od trasy bude 
možné pouze pro spoje jedoucí v režimu tzv. 
poptávkové dopravy.
Dopravce nesmí bez objektivní příčiny zkrátit 
nebo změnit trasu spoje, změnit doby odjezdů 
a příjezdů ze všech zastávek.
Dopravce bude povinen zajistit, aby všechny 
spoje odjely ze zastávek přesně podle jízdního 
řádu.
Dřívější odjezd vozidla ze zastávky, než bude
uvedeno v jízdním řádu, nebude dovolen.

Požadavky na personál - odborná připravenost (mj. znalosti 
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používaných smluvních přepravních 
podmínek, tarifů a slev, odbavování 
cestujících, informace o jízdních řádech a 
vztahy navazujících spojů

- jednání orientované na zákazníka a aktivní 
marketing

- zejména řidiči dopravce musí ovládat 
český nebo slovenský jazyk

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících 
kritérií veřejné zakázky a způsobu hodnocení nabídek 

podle § 6 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií veřejným zadavatelem ve 

vztahu k potřebám zadavatele.

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení DÍLČÍCH hodnotících kritérií, pokud použije 
hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium NABÍDKOVÁ 
CENA má nižší vánu než:

- 60 % u veřejných zakázek na služby nebo
- 80 % u veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Ekonomická výhodnost nabídky

Zadavatel vyžaduje, aby uchazeči nabídli co 
možná
nejnižší cenu plnění veřejné zakázky. Vedle 
toho má však také eminentní zájem na kvalitě 
plnění poskytovaného vybranými uchazeči. Z 
toho důvodu volí kombinaci hodnocení 
nabídkové ceny a závazku uchazeče 
k zajištění co nejvyšší kvality plnění.
Nízká nabídková cena by měla být zajištěna 
dostatečnou soutěží uchazečů, čímž dojde 
také k naplnění smyslu a účelu zákona o 
veřejných zakázkách. Přitom s ohledem na 
limitované ekonomické možnosti zadavatele a 
s ohledem
na respektování základního cíle a účelu 
zákona o veřejných zakázkách je tomuto 
dílčímu kritériu přiřazena vyšší váha 
odpovídající významu tohoto kritéria pro 
zadavatele.
Nabídnutá kvalita plnění a v ní obsažené 
závazky uchazeče se v případě uzavření 
smlouvy s příslušným uchazečem stane 
součástí této smlouvy a tyto závazky uchazeče 
tak budou vymahatelné pod hrozbou sankce.
Tím zadavatel zabezpečí dosažení vyšší 
bezpečnosti a vyššího komfortu cestujících ve 
veřejné linkové dopravě.

Nabídková cena – váha 60%
Nabídková cena bude vycházet z výchozích 
cen za výkony vozidel za dané období 
(CVVO), přičemž tyto ceny jsou vyjádřeny 
vztahem:
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                 CVVO = V x Dkm + F

V- jsou variabilní náklady v Kč/km (nabídnuté
uchazečem),
Dkm- je dopravní výkon v km za sledované 
období
F - jsou fixní náklady v Kč za sledované období
(nabídnuté uchazečem),
Nabídková cena bude vycházet z tzv. 
výchozích CVVO,jež budou zohledňovat fixní i 
variabilní složku nákladů dopravce (nabídnuté 
uchazečem) a budou dále záviset na množství 
objednaných dopravních výkonů a na 
objednaném způsobu jejich technologického 
zajištění vč. provozních standardů kvality. 
Variabilní složka bude obsahovat náklady, 
které přímo závisí na počtu ujetých km 
(dopravním výkonu). Fixní složka bude 
obsahovat fixní náklady na provoz vozidel za 
období, ostatní náklady a přiměřený zisk.
Smluvní odměna, která bude následně 
vybraným dopravcům vyplácena, bude 
zohledňovat fixní i variabilní složku nákladů 
dopravce a bude záviset na množství 
objednaných dopravních výkonů a na 
objednaném způsobu jejich technologického 
zajištění vč. provozních standardů kvality. 
Smluvní odměna bude přitom vypočtena jako 
rozdíl mezi reálnou cenou dopravního výkonu 
a reálně dosaženými tržbami dopravce za 
příslušné zúčtovací období.

Kvalita plnění – váha 40%

Lze předpokládat, že uchazeči budou nabízet 
za účelem zajištění konkurenceschopnosti 
nabídky co možná nejvyšší standardy kvality a 
co možná nejkvalitnější způsob zajišťování 
požadovaných služeb, což zadavateli zajistí 
vysoký standard služeb pro cestující a občany.
Přitom závazek dopravce k poskytování 
nabídnuté kvality a rozsahu plnění bude 
zabezpečen smluvně, s návazností na sankce 
při neplnění stanovených povinností a 
neposkytování stanovené kvality.

Výbava vozidel (pomocné kritérium v rámci 
dílčího kritéria Kvalita plnění) – váha 60%

Toto pomocné kritérium má zajistit nabídnutí
nadstandardního vybavení vozidel pro zajištění 
veřejných služeb v přepravě cestujících a tím i 
vyšší komfort a bezpečnost pro cestující, 
případně též nižší zátěž pro životní prostředí.
Uchazeč proto v nabídce uvede, v jakém 
rozsahu je připraven a zavazuje se již při 
zahájení plnění předmětu veřejné zakázky 
zajistit zadavatelem určené standardy 
vybavení vozidel. Uchazeč za tímto účelem 
v nabídce uvede přehledně procentní množství 
vozidel, jimiž bude případně zajišťovat plnění 
veřejné zakázky, v nichž je připraven zajistit 
Zadavatelem požadované standardy vybavení 
již v prvním roce plnění veřejné zakázky a po 
celou dobu  plnění této veřejné zakázky / 10 
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let/.
U tohoto pomocného kritéria budou při 
hodnocení preferovány oblasti: ekologie 
(CNG,...), komfortu pro 
cestující(nízkopodlažnost/low-entry,vybavení
informačním systémem).
V případě, že hodnocený parametr bude 
nabídnut nad úrovní maximálního požadavku, 
kterým je celkový počet vozidel pro plnění 
předmětu zakázky, bude toto zadavatelem 
hodnoceno pouze tak, jako by byl splněn 
maximální požadavek

Péče o komfort a bezpečnost cestujících 
(pomocné kritérium v rámci dílčího kritéria 
Kvalita plnění) – váha 40%

Uchazeč by měl v rámci nabídky popsat 
rámcový způsob
plnění této veřejné zakázky (poskytování 
veřejných služeb
v přepravě cestujících) se zaměřením zejména 
na:
• popis školení a výstroje svých zaměstnanců,
• popis způsobu poskytování informací 
cestujícím,
• popis principů dispečerského řízení, popis 
reakční
   doby dopravce při vypravení posilových či
   zálohových vozidel,
• popis zajištění pravidelné údržby vozidel,
• rozsah možných služeb pro cestující (nad 
rámec
   běžných služeb),
• popis zajištění technologické inovace 
provozu a
   organizace veřejné dopravy,

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Způsob hodnocení Odůvodnění
Na základě porovnání nabídkových cen
jednotlivých uchazečů bude uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou přiděleno 100 bodů, ostatní 
nabídky získají počet bodů odpovídající
poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené 
nabídkové ceny násobeného číslem 100,
Nabídka uchazeče v rámci dílčího hodnotícího 
kritéria „Kvalita plnění“ bude hodnocena
na základě součtu vážených bodů získaných v 
rámci pomocných kritérií. Nabídka uchazeče s 
nejvyšším součtem bodů za obě pomocná 
kritéria získá 100 bodů. Ostatní uchazeči získají 
počet bodů odpovídající poměru součtu bodů za 
obě pomocná kritéria hodnocené nabídky a 
součtu bodů za obě pomocná kritéria nejlépe 
hodnocené nabídky násobeného číslem 100.

Péče o komfort a bezpečnost cestujících:
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od 
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí 
nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé 

Body uchazečů získané v rámci jednotlivých 
pomocných kritérií budou vynásobeny
stupněm přiřazeným významu (váhou) a 
následně sečteny. Nabídka uchazeče
s nejvyšším celkovým hodnocením obou 
pomocných kritérií získá 100 bodů. Ostatní
uchazeči získají počet bodů odpovídající poměru 
celkového bodového hodnocení
pomocných kritérií předmětné nabídky a 
celkového bodového hodnocení pomocných
kritérií nejlépe hodnocené nabídky násobeného 
číslem 100, přičemž výsledný počet
bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Získané body v příslušném dílčím kritériu budou 



Strana 11 (celkem 12)

následující nabídce přiřadí nižší bodové 
hodnoceni, a to takové bodové ohodnoceni, které 
vyjadřuje míru splnění pomocného kritéria ve 
vztahu k nejvhodnější nabídce. Přidělené
body mohou být pouze celá čísla.

Vybavení vozidel:
V případě pomocného kritéria č. 2 budou 
uchazečům pro každou hodnocenou položku 
standardů kvality (viz čl. 9.2.1 Zadávací 
dokumentace) přiděleny body tak, že uchazeč 
obdrží vždy jeden bod za každé procento, o
něž převýší Zadavatelem požadovanou procentní 
hodnotu pro zajištění daného standardu kvality v 
prvním roce plnění Veřejné zakázky, maximálně
však do Zadavatelem požadované procentní 
hodnoty. V případě, že hodnocený parametr 
bude nabídnut nad úrovní maximálního 
požadavku, bude toto Zadavatelem hodnoceno 
pouze tak, jako by byl splněn maximální
požadavek.
Obdržené body jednotlivých uchazečů budou 
následně u každé z hodnocených položek 
Technických a provozních standardů IDSOK a 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení dle technických 
kvalifikačních předpokladů uvedených v textu 
tohoto zadání porovnány tak, že uchazeči s 
nejvyšším počtem bodů u příslušné položky bude 
přiděleno 100 bodů a nabídky ostatních 
uchazečů získají počet bodů odpovídající 
poměru bodového hodnocení předmětné nabídky 
k bodové hodnotě nejvhodnější nabídky, 
násobeného číslem 100. Takto získaný počet 
bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
Následně budou získané body u každé 
hodnocené položky Standardů kvality 
vynásobeny stupněm přiřazeným jejího
významu (váhou).

následně vynásobeny stupněm významu
(váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za 
obě dílčí kritéria určuje pořadí uchazeče
v celkovém hodnocení nabídky. Vítězným 
uchazečem se stane ten, který takto získá 
největší počet bodů.

V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou 
při hodnocení nabídek stejné bodové hodnoty,
bude Zadavatel jako výhodnější posuzovat tu z 
nabídek, která bude v rámci hodnocení
obsahovat lepší bodové hodnocení ve vztahu k 
1. dílčímu kritériu, tj. k Nabídkové ceně.
V případě, že i po tomto porovnání budou 
nabídky dvou nebo více uchazečů posuzovány 
jako stejně výhodné, bude Zadavatel jako 
výhodnější posuzovat tu z nabídek, která bude 
v rámci hodnocení obsahovat lepší bodové 
hodnocení ve vztahu k 2. pomocnému kritériu, tj. 
Vybavení vozidel.
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
podle § 7 Vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Vyžaduje-li ZVZ odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
musí toto odůvodnění obsahovat:

- informace rozhodné pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a
- způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Hodnota Odůvodnění 

250 000 000 Kč

Hodnota zakázky představuje 
předpokládanou výši dotace za celou dobu 
plnění zakázky ze strany Zadavatele po 
odečtení předpokládaných tržeb ze souhrnu 
předpokládaných nákladů za celé období 
plnění zakázky při předpokládaných 820 000 
km/ročně.

V Přerově dne ....................................

........................................................
Ing. Jiří Lajtoch

primátor


