
 

Výzva k podání nabídek 
 

do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Název veřejné soutěže: 

Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících 
veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní 

obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci 
provozního souboru Sever - Přímé zadání 

(dále jen „veřejná soutěž“) 

Vyhlašovatel: 

Olomoucký kraj 
IČO: 60609460 

se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

prostřednictvím 

Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
IČO: 72556064 

se sídlem: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 
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1. Identifikační údaje vyhlašovatele 

Název vyhlašovatele:  Olomoucký kraj 
IČO:        60609460 
Sídlo:        Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
prostřednictvím 
 
Název kontaktní osoby vyhlašovatele:  Koordinátor Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
IČO:   72556064 
Sídlo: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 
Osoba oprávněná zastupovat vyhlašovatele:  Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka 

Koordinátora Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 

Adresa profilu vyhlašovatele: 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olomouckykraj 

Smluvní zastoupení vyhlašovatele 

1.1 Zástupcem vyhlašovatele při provádění úkonů souvisejících s touto veřejnou soutěží je 
obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se 
sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, 
ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „zástupce vyhlašovatele“). 

1.2 Zástupce vyhlašovatele zajišťuje veškerou komunikaci vyhlašovatele s navrhovateli (tím není 
dotčeno oprávnění osoby oprávněné zastupovat vyhlašovatele či jiné pověřené osoby vyhlašovatele) 
a je pověřen prováděním úkonů v této veřejné soutěži.  

Komunikace 

1.3 Vyhlašovatel (zástupce vyhlašovatele) komunikuje s navrhovateli zásadně písemně. Písemná 
komunikace mezi vyhlašovatelem (zástupcem vyhlašovatele) a navrhovateli musí probíhat zejména 
elektronicky, nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena dostupného na adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olomouckykraj (dále jen „elektronický 
nástroj“). 

2. Vymezení některých pojmů 

2.1 Soutěžními podmínkami se rozumí veškeré vyhlašovatelem stanovené 

a) podmínky průběhu veřejné soutěže a 

b) podmínky účasti ve veřejné soutěži. 

2.2 Soutěžní dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující soutěžní podmínky, 
sdělované nebo zpřístupňované účastníkům veřejné soutěže při zahájení veřejné soutěže. 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olomouckykraj
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Olomouckykraj
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2.3 Vyhlašovatel uveřejnil na svém profilu vyhlašovatele soutěžní dokumentaci v plném rozsahu. 

2.4 Vybraným navrhovatelem se rozumí navrhovatel, jehož nabídka byla vybrána jako nejvíce 
vyhovující. 

2.5 Výzvou k podání nabídek se rozumí tento dokument „Výzva k podání nabídek“. 

2.6 Zahájením veřejné soutěže se rozumí uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu 
vyhlašovatele. 

3. Účel a předmět plnění veřejné soutěže 

Účel veřejné soutěže 

3.1 Účelem této veřejné soutěže je vybrat dopravce, který bude na tratích definovaných 
v odst. 3.2 výzvy k podání nabídek zajišťovat dopravní obslužnost Olomouckého kraje a sousedních 
krajů veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky regionální 
dopravy, a to v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVS“), v rozsahu dle potřeb vyhlašovatele a v souladu s podmínkami stanovenými 
v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). S vybraným dopravcem 
bude následně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a se ZVS 
přímým zadáním uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících, jejímž předmětem 
bude zajištění dopravy pro vyhlašovatele v rozsahu a za podmínek stanovených v této výzvě k podání 
nabídek. 

Předmět plnění veřejné soutěže 

3.2 Předmětem plnění veřejné soutěže je zajištění dopravní obslužnosti na tratích provozního 
souboru Sever, které jsou v souladu s § 4 ZVS vymezeny takto (číslování dle jízdního řádu SŽDC s. o.): 

a) č. 270: úsek Olomouc - Zábřeh na Moravě, 

b) č. 291: Zábřeh na Moravě - Bludov - Šumperk, 

c) č. 292: Šumperk - Bludov - Hanušovice - Jeseník - Krnov, 

d) č. 294: Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, 

e) č. 295: Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku, 

f) č. 297: Mikulovice - Zlaté Hory, 

g) č. 310: Olomouc - Moravský Beroun. 

(dále jen „Veřejné služby v drážní dopravě“) 

Předmět plnění zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha č. 3 
výzvy k podání nabídek). 

3.3 Vyhlašovatel blíže specifikuje předmět plnění veřejné soutěže následovně: 

Počátek doby plnění 01.01.2020 
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Konec doby plnění 
do konce platnosti jízdního řádu pro 
období 2028/2029 

Předpokládaný roční rozsah předmětu plnění veřejné 
soutěže vyjádřený ročním objemem vlakových kilometrů 

 1 646 817,5 vlkm pro období 
od 01.01.2020 do 13.12.2025, 

 1 470 850,7 vlkm pro odbobí 
od 14.12.2025 do 08.12.2029 

Maximální možné navýšení předpokládaného rozsahu 
předmětu plnění veřejné soutěže 

10 % 

Maximální možné snížení předpokládaného rozsahu 
předmětu plnění veřejné soutěže 

10 % 

Minimální požadavky vyhlašovatele na kvalitu 
poskytovaných služeb 

Stanoveny v Technických a provozních 
standardech v železniční dopravě 
(Příloha návrhu smlouvy). 

3.4 Předmět plnění je dále specifikován Provozní koncepcí (Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek). 
Součástí této přílohy jsou také nezávazné rámcové jízdní řády drážních vozidel, které nejsou závazné 
a představují vyhlašovatelem doporučený návod či model organizace dopravy v rámci předmětu 
plnění veřejné soutěže. V pochybnostech se navrhovatel řídí obsahem Provozní koncepce. 
Vyhlašovatel upozorňuje, že tyto dokumenty jsou pouze orientačním (nikoliv závazným) podkladem 
sloužícím k umožnění co nejpřesnějšího nacenění nabídek navrhovatelů. V případě rozdílu mezi údaji 
uvedenými v odst. 3.3 výzvy k podání nabídek a v Provozní koncepci či v nezávazných rámcových 
jízdních řádech drážních vozidel (Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek) mají přednost údaje uvedené 
v odst. 3.3 výzvy k podání nabídek. 

3.5 Vyhlašovatel upozorňuje, že předpokládaný roční rozsah předmětu plnění veřejné soutěže 
vyjádřený ročním objemem vlakových kilometrů odpovídá aktuálním potřebám vyhlašovatele při 
zajištění dopravní obslužnosti. S ohledem na dynamický vývoj IDSOK a vývoj potřeb obyvatel 
Olomouckého kraje a další cestující veřejnosti, bude vyhlašovatel v průběhu plnění předmětu veřejné 
soutěže v nezbytné míře přistupovat ke zvýšení nebo ke snížení předpokládaného rozsahu předmětu 
plnění veřejné soutěže. Na požadované změny předpokládaného rozsahu předmětu plnění veřejné 
soutěže je vybraný navrhovatel povinen přistoupit dle podmínek stanovených v obchodních 
a platebních podmínkách (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). 

3.6 Předmět plnění veřejné soutěže je dále blíže specifikován v obchodních a platebních 
podmínkách (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). 

Další podmínky 

3.7 Vyhlašovatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou 
stanoveny v soutěžních podmínkách. 

4. Doba a místo plnění předmětu veřejné soutěže 

4.1 Doba a místo plnění předmětu veřejné soutěže jsou stanoveny v obchodních a platebních 
podmínkách (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). 
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5. Obchodní a platební podmínky 

5.1 Vyhlašovatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (dále 
jen jako „návrh smlouvy“), který tvoří podklad pro veřejnou soutěž. O konečném znění návrhu 
smlouvy bude vyhlašovatel následně jednat s tím navrhovatelem, jehož nabídka bude vyhlašovateli 
nejvíce vyhovovat (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). 

6. Požadavky na způsob zpracování ceny předmětu plnění 

6.1 Navrhovatel zpracuje cenu předmětu plnění (dále jen „nabídkovou cenu“) v členění podle 
předlohy (Příloha č. 5 výzvy k podání nabídek).  

6.2 Navrhovatelé jsou oprávněni v tabulce pro zpracování nabídkové ceny (Příloha č. 5 výzvy 
k podání nabídek) vyplnit jen žlutě označená pole jednotkové ceny. Navrhovatelé nejsou oprávněni 
provádět jakékoli jiné změny, úpravy či doplnění jiných než žlutě označených polí určených pro 
doplnění navrhovateli. 

6.3 Vyhlašovatel požaduje předložení finančního modelu dle vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace a navrhovatel 
tak finanční model předkládá povinně v nabídce do veřejné soutěže. Navrhovatel předloží finanční 
model v členění dle přílohy výzvy k podání nabídek (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), tj. na 
období jízdních řádů 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 
2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 a 2028/2029. Ceny jednotlivých položek ve finančním modelu 
pro příslušné období platnosti jízdního řádu nesmí být změněny oproti cenám jednotlivých položek 
ve finančním modelu pro bezprostředně předcházející období platnosti jízdního řádu o více než 
10 %. 

6.4 Veškeré číselné údaje týkající se nabídkové ceny budou vždy zaokrouhleny na dvě desetinná 
místa a takto zaokrouhlené číselné údaje budou výhradně k výpočtu nabídkové ceny používány. 

6.5 Navrhovatel je odpovědný za obsah jím podané nabídky. 

7. Změna nebo doplnění soutěžní dokumentace 

7.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje oprávnění před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo 
doplnit soutěžní podmínky obsažené v soutěžní dokumentaci. 

7.2 Změnu nebo doplnění soutěžních podmínek obsažených v soutěžní dokumentaci vyhlašovatel 
uveřejní nebo oznámí navrhovatelům stejným způsobem jako soutěžní podmínku, která byla 
změněna nebo doplněna. 

7.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny soutěžní dokumentace vyžaduje, vyhlašovatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  

8. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek 

8.1 Lhůta pro podání nabídek: do 28.11.2018, do 15:00 hod. 
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8.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za 
včasné doručení nabídky nese odpovědnost navrhovatel. 

9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky  

9.1 Nabídky se podávají pouze písemně v elektronické podobě. 

9.2 Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje. 
Dodavatel, který má v úmyslu podat nabídku do veřejné soutěže, je povinen zaregistrovat se na výše 
uvedené adrese elektronického nástroje. Podání nabídky je možné až po registraci a přihlášení do 
elektronického nástroje. 

9.3 Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty pro podání nabídek určené v odst. 8.1 této výzvy 
k podání nabídek. 

9.4 Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. 

9.5 Zadavatel připouští až 3 varianty nabídek, a to varianta „ekonomická“, „střední standard“, 
„vysoký standard“. 

9.6 Navrhovatel může ve veřejné soutěži podat pouze jednu nabídku. 

9.7 Součástí nabídky musí být navrhovatelem řádně zpracovaná cena předmětu plnění. 

9.8 Součástí nabídky musí být specifikace navrhovatelem nabízených vozidel.  

9.9 Požadavky na zpracování nabídky: 

a) nabídka musí být předložena 1x v originále v elektronické podobě a musí obsahovat všechny 
doklady, informace a přílohy stanovené soutěžními podmínkami, 

b) všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 

9.10 Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky (Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek), 

b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek), 

c) cena předmětu plnění zpracovaná podle čl. 6 výzvy k podání nabídek, 

d) specifikace nabízených vozidel, 

e) ostatní dokumenty, 

f) údaj o celkovém počtu listů nabídky. 

9.11 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 9.10 výzvy k podání nabídek mají doporučující 
charakter. 
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10. Další podmínky a práva vyhlašovatele 

10.1 Navrhovatelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži. Nabídky 
ani jejich části se navrhovatelům po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají 
u vyhlašovatele. 

10.2 Vyhlašovatel vybere nabídku, která mu nejvíce vyhovuje. Vyhlašovatel je oprávněn 
odmítnout všechny nabídky. 

10.3 Vyhlašovatel upozorňuje navrhovatele, že nabídka s nejnižší cenou předmětu plnění nemusí 
být vyhlašovatelem vybrána jako nabídka nejvíce vyhovující. 

10.4 Výběr nabídky a odmítnutí ostatních nabídek vyhlašovatel písemně oznámí navrhovatelům ve 
lhůtě 45 kalendářních dní od konce lhůty pro podání nabídek. 

10.5 Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. 

10.6 Nabídka, která nebude splňovat požadavky vyhlašovatele stanovené v soutěžní dokumentaci, 
zejména nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré údaje, doklady, informace, přílohy či jiné 
náležitosti nebo součásti stanovené v soutěžních podmínkách nesplňuje soutěžní podmínky. 

10.7 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce navrhovatele i u třetích 
osob a navrhovatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

10.8 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: 

a) požadovat, aby navrhovatel objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo 
chybějící údaje a doklady, 

b) vyřadit nabídku, která nesplňuje soutěžní podmínky; nabídky, které byly vyřazeny, nebudou 
dále posuzovány, 

c) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu, 

d) neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem, a to i bez uvedení důvodu, 

e) veřejnou soutěž zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným navrhovatelem, 
a to i bez uvedení důvodu, 

f) oznámit výběr nabídky, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení veřejné soutěže 
prostřednictvím profilu vyhlašovatele; v takovém případě je oznámení doručeno všem 
navrhovatelům okamžikem jeho uveřejnění na profilu vyhlašovatele. 

10.9 Vybraný navrhovatel je povinen poskytnout vyhlašovateli nezbytnou součinnost, zejména je 
povinen na výzvu vyhlašovatele zahájit bez zbytečného odkladu jednání o konečném znění smlouvy 
k zajištění veřejné dopravní obslužnosti. Neposkytne-li vybraný navrhovatel vyhlašovateli nezbytnou 
součinnost dle předchozí věty, je vyhlašovatel oprávněn zahájit jednání o konečném návrhu smlouvy 
s kterýmkoliv jiným navrhovatelem, jehož nabídka splňovala soutěžní podmínky a byla vyhodnocena 
jako v pořadí další nejvíce vyhovující. 



 

Výzva k podání nabídek OKPSS1118  Stránka 8 z 8 

11. Přílohy 

11.1 Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky 
Příloha č. 2 Návrh smlouvy  
Příloha č. 3 Provozní koncepce 
Příloha č. 4 Finanční model 
Příloha č. 5 Předloha pro zpracování ceny plnění 

V Brně dne 23.11.2018 

______________________ 
Koordinátor Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace 
v. z. Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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