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Zadávací dokumentace zadávacího řízení 

 
Poskytnutí služby prodeje SMS jízdenek cestujícím prostřednictvím 

mobilní komunikace 
 
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
IČ zadavatele: 61974757 
Kontaktní adresa zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
        Poděbradova 494/2 
        701 71 Ostrava – Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací dokumentaci: Mgr. Jan Klimša 
Telefon: 59 740 1572, Fax: 597 401 579, e-mail: jklimsa@dpo.cz 
 
1. Vymezení předmětu plnění a předpokládaný rozsah plnění 

1.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí nonstop (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) služby 
prodeje SMS jízdenek městské hromadné dopravy cestujícím prostřednictvím mobilní 
komunikace (dále také jen „systém prodeje SMS jízdenek“) a dále pak on-line sledování 
pohybu zaměstnanců přepravní kontroly zadavatele (dále také jen „on-line sledování“). 
(CPV: 63512000-1)  
 

1.2. Požadavky na SMS jízdenku: nákup jízdenky přes SMS službu na číslo, které bude společné 
pro všechny mobilní operátory působící na území České republiky. V rámci systému prodeje 
SMS jízdenek bude možné obstarat dva druhy jízdenek. V současné době to je 
šedesátiminutová jízdenka za 25 Kč/kus a šedesátiminutová zlevněná jízdenka za 15 Kč/kus.   

 
1.3. Požadavky na obsah SMS jízdenky: Název dopravce, rozsah platnosti a typ jízdenky, cena 

jízdenky, údaje pro ověření platnosti SMS jízdenky. Konkrétní obsah SMS jízdenky pak bude 
přílohou smlouvy. 

 
1.4. Další požadavky na poskytovatele služby: 

- možnost vystavit duplikát při ztrátě SMS jízdenky nebo náhodném vymazání 
jízdenky z mobilního telefonu, 

- vystavování daňových dokladů pro zákazníka, 
- jednoduchý a rychlý způsob provádění přepravní kontroly cestujících s SMS 

jízdenkami s možností ověření telefonního čísla nebo přístroje, ze kterého byla 
provedena objednávka, 

- okamžitý přístup k aktuální databázi prodaných jízdenek pro účely přepravní 
kontroly.    

 
1.5. Požadavky na on-line sledování pohybu zaměstnanců přepravní kontroly včetně 

vyhodnocování: 
- jedná se způsob sledování (monitorování) pohybu zaměstnanců v terénu (při 

přepravní kontrole cestujících) pomocí systému GPS, 
- počet sledovaných osob se bude odvíjet dle počtu zaměstnanců oprávněných 

provádět verifikaci SMS jízdenky (v současné době je počet těchto zaměstnanců cca 
50 osob). 

 
1.6. Požadavky na systém prodeje SMS jízdenek v podmínkách zadavatele: 

- podmínky zadavatele: základní vybavení IT, přístup k internetové síti, cca 110 mil. 
přepravených cestujících ročně, 
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- zajištění SW případně přístup do provozních dat pro administraci celého systému a 
umožňující vyhodnocení provozu celého systému, 

- povinnost neprodleně (max. do 10 minut) informovat (e-mail, SMS zprávou nebo 
telefonicky) zadavatele o každém výpadku mobilního operátora a o každém výpadku 
systému prodeje SMS jízdenek, 

- stanovení minimálních požadavků na HW pro verifikaci SMS jízdenky, samotné 
pořízení HW pro verifikaci není předmětem plnění, toto zajistí zadavatel sám. 

 
1.7. Požadavky na správu systému on-line sledování v podmínkách zadavatele: 

- podmínky zadavatele: základní vybavení IT, přístup k internetové síti, cca 50 osob, 
- zajištění SW případně přístup k SW pro sledování zaměstnanců on-line, 
- povinnost neprodleně (max. do 60 minut) informovat zadavatele o každém výpadku 

systému on-line sledování. 
 

1.8. Požadavky na řešení reklamací mezi cestujícím, poskytovatelem služby, mobilními operátory 
a zadavatelem: 

- reklamace cestujících a mobilních operátorů bude řešit uchazeč včetně zaslání 
návrhu řešení reklamace, 

- návrh řešení reklamace musí uchazeč doručit zadavateli ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů od obdržení reklamace. 

 
1.9. Požadavky na garance zabezpečení systémů: 

- uchazeč garantuje, že poskytovaný předmět plnění bude prováděn v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalšími 
souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. 

 
1.10. Požadavky na návrh provedení marketingové kampaně před zahájením a v průběhu 

poskytování služby: 
- hlavní zásady. 

 
1.11. Požadavky na zkušební provoz: 

- v době zkušebního provozu musí být zajištěn prodej a verifikace SMS jízdenek bez 
omezení, 

- o přechodu ze zkušebního provozu do ostrého provozu bude sepsán Protokol, 
uchazeč bude povinen písemně informovat o přechodu do ostrého provozu nejméně 
3 pracovní dny předem. 

 
1.12. Doba plnění:   

- od 01.9.2009 do 31.8.2011 s opcí na dobu dvou let s výpovědní lhůtou minimálně 12 
měsíců, 

- zadavatel povoluje provedení zkušebního provozu, a to v  délce maximálně šesti 
měsíců ode dne účinnosti smlouvy, 

-   nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti smlouvy musí systém prodeje SMS 
jízdenek a on-line sledování přejít do ostrého provozu. 

 
1.13. Místem plnění je:  

minimálně území, na kterém zadavatel provozuje městskou hromadnou dopravu – tarifní 
oblast Ostrava XXL (viz. internetové stránky zadavatele www.dpo.cz ). 

 
1.14. V souladu s § 44 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého 
subdodavatele. Subdodavatel je současně povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání 
jeho vlastní nabídky v případě, kdy je uveden jako subdodavatel v nabídce některého 
z uchazečů. 

http://www.dpo.cz/
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2. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

2.1. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady, bude stanovena jako nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v odst. 2.2. této 
zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v členění: 
- výše provize v % z ceny bez DPH 1 kusu prodané SMS jízdenky, (toto výše provize bude 

předmětem hodnocení), 
- měsíční paušální cena v Kč bez DPH za on-line sledování  (viz. bod 1.7.). 

  
2.2. Výši nabídkové ceny lze zvýšit pouze v případě: 

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny uchazeče, 

- odůvodněných změn a doplňků vymezení a rozsahu předmětu plnění, a to však pouze 
a výlučně na základě požadavku ze strany zadavatele, 

- pokud v průběhu plnění dojde k významnému nárůstu cen (minimálně o 5%) hlavních 
vstupů s průkazným doložením tohoto stavu. Smluvní strany jsou oprávněny vyvolat jednání 
o úměrné změně ceny předmětu plnění v případě, že průkazným způsobem doloží 
významnou změnu cen  hlavních vstupů oproti jejich cenám platným v den, kdy skončila 
lhůta pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení „Poskytnutí služby prodeje SMS 
jízdenek cestujícím prostřednictvím mobilní komunikace“ (tj. 23.3.2009) a dále pak oproti 
jejich cenám platným v době sjednání změny ceny předmětu plnění (v tomto případě je 
považovat rozhodný den, kdy příslušný dodatek ke smlouvě nabyl účinnosti). 
 

2.3. Zadavatel stanovuje tyto základní platební podmínky: 
- jízdenky prodané za období od prvního dne v měsíci od 0:00 hod. do posledního kalendářního 

dne v měsíci do 24:00 hod. vyúčtuje zadavatel uchazeči fakturou, kterou vystaví vždy do 10. 
kalendářního dne v měsíci za měsíc předcházející. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude vždy poslední kalendářní den v měsíci. Ve faktuře bude uveden počet prodaných 
jízdenek, jejich jednotková cena bez DPH, celková cena bez DPH,  snížená sazba DPH, výše 
DPH  a cena celkem. Pro účely fakturace bude používána cena jízdenek pro koncového 
zákazníka (cestujícího), tzn. cena jízdenky nesnížená o provizi. Údaje o počtu a druzích 
prodaných jízdenek bude zadavatel čerpat z elektronického informačního systému, který pro 
tyto účely povede zadavatel, který za správnost údajů zodpovídá, 

- provizi z ceny  prodaných jízdenek  (z ceny  bez DPH) za měsíční období  vyúčtuje uchazeč 
zadavateli měsíčně vždy do 10. kalendářního dne v měsíci za měsíc předcházející. K ceně 
bude připočtena daň přidané hodnoty (základní sazba).  Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění bude vždy poslední kalendářní den v měsíci. Fakturovaná částka bude placena 
zápočtem s částkou, kterou bude uchazeč povinen uhradit zadavateli za prodané jízdenky (viz 
první odrážka tohoto bodu),  

- měsíční paušální cenu za ON-LINE sledování (viz. bod 1.7.) vyúčtuje uchazeč vždy do 15 dnů 
po skončení měsíce za měsíc předcházející. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední kalendářní den v měsíci. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (základní 
sazba). Fakturovaná částka bude placena zápočtem s částkou, kterou bude zadavatel povinen 
uhradit uchazeči za prodané jízdenky (viz první odrážka tohoto bodu). 

- oznámení o zápočtu částky podle první odrážky a částek podle druhé a třetí odrážky vystaví 
jedna ze smluvních stran a zašle druhé smluvní straně, a to vždy za závazky a pohledávky 
vzniklé v daném měsíci, 

- částky, které nebude možné započíst (převis peněžní pohledávky zadavatele nad jeho 
peněžními závazky vůči uchazeči), uhradí uchazeč bankovním převodem ve prospěch 
bankovního účtu zadavatele uvedeného na faktuře za prodané jízdenky ve lhůtě do 15 
kalendářních dnů po skončení měsíce, za který byla faktura vystavena., 

- v případě nedodržení lhůty splatnosti má zadavatel právo vyúčtovat uchazeči úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, uchazeč je povinen úrok z prodlení 
uhradit do 10 dnů ode dne, kdy mu bude jeho vyúčtování doručeno. 
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3. Záruční podmínky 

3.1. Zadavatel požaduje, aby celý systém prodeje SMS jízdenek a on-line sledování byl funkční 
(splňoval veškeré požadavky stanovené zadavatelem a deklarované uchazečem) po celou dobu 
plnění.  

 
3.2. V případě, že u dodávané služby dojde k opakování stejné závady, u více než  desetiny 

promile poskytnutých SMS jízdenek měsíčně, bude tato závada posouzena jako systémová. 
Uchazeč se v tomto případě zadavateli zavazuje uhradit sjednanou smluvní pokutu. 

 
3.3. Uchazeč je zodpovědný za to, že převzatý předmět plnění bude po celou dobu plnění splňovat 

určené technické parametry a bude v souladu s normami a předpisy určenými zadavatelem 
nebo obecně závaznými právními předpisy. 

 
3.4. Uchazeč nese veškeré náklady spojené se zárukou na poskytnuté plnění. 

 
4. Sankční ujednání 

4.1. Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto sankce: 
- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 mil. Kč při nedodržení zahájení 

předmětu plnění (minimálně zkušební provoz), 
- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč v případě prodlení se 

zahájením ostrého provozu systému prodeje SMS jízdenek a on-line sledování, 
- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč za každý případ výpadku 

(nefunkční služba) systému prodeje SMS jízdenek po dobu delší než 2 hodiny, 
- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 tis. Kč za každý případ výpadku 

(nefunkční služba) systému on-line sledování po dobu delší než 24 hodin, 
- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 mil. Kč za každý případ výpadku 

(nefunkční služby) systému prodeje SMS jízdenek nebo on-line sledování po dobu delší než 
72 hodin, 

- zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100 tis. Kč za každý případ systémové 
chyby dle bodu 3.2. zadávací dokumentace, 

- zadavatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že prodlení uchazeče bude 
způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost (viz. § 374 obchodního zákoníku), 

- zaplacením výše uvedených smluvních pokut uchazečem není dotčeno právo zadavatele na 
náhradu škody. 

 
5. Opční právo 

5.1.Zadavatel si po celou dobu platnosti smlouvy vyhrazuje právo v souladu s § 99 odst. 2 zákona 
č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) o rozšíření 
sjednaného objemu předmětu veřejné zakázky (opční právo) a to o navazující služby 
cestujícím v rámci mobilní komunikace jako je např. další krátkodobé jízdenky, dlouhodobé 
časové jízdenky, tarifní přirážky. Dále si zadavatel vyhrazuje užití opčního práva na 
prodloužení doby plnění o další dva roky. Doba využití opčního práva: Zadavatel je oprávněn 
vyvolat jednání ohledně opčního práva nejpozději v průběhu měsíce srpna roku 2011. 
Případné uplatnění opčního práva by zadavatel realizoval pomocí výzvy k jednání v jednacím 
řízení bez uveřejnění podle § 23 a § 34 zákona. 

 
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

6.1. Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. Jedno 
vyhotovení bude označeno jako „ORIGINÁL“, bude obsahovat všechny doklady a materiály 
ve formě a v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a bude podepsáno oprávněnou 
osobou. Další vyhotovení bude označeno jako „KOPIE“ a bude obsahovat stejné doklady 
a materiály jako „ORIGINÁL“, avšak ve formě fotokopií. Předmětem posouzení bude 
vyhotovení označené jako „ORIGINÁL“. Nabídka se podává v uzavřených obálkách na 
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adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení Veřejné zakázky, Poděbradova 494/2, 701 71 
Ostrava – Moravská Ostrava. Lhůta pro podání nabídek končí 23.3. 2009 v 10:00 hodin.  

 
6.2. Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ 

ZAKÁZKA – POSKYTNUTÍ SLUŽBY PRODEJE SMS JÍZDENEK CESTUJÍCÍM 
PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ KOMUNIKACE“. Na obálce musí být uvedena obchodní 
firma a adresa sídla nebo místa podnikání, na niž je možné zaslat oznámení podle §71, odst. 6. 
zákona. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření 
podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv 
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.  

 
6.3. Zadavatel požaduje předložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh Kupní smlouvy musí obsahovat 

požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací (zejména body 1 až 5 zadávací 
dokumentace). Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče. 

 
6.4. Varianty nabídky se nepřipouštějí. 
 
6.5. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dnů a začíná 

běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
6.6. Otevírání obálek s nabídkami proběhne za účasti maximálně dvou oprávněných zástupců 

uchazeče bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 23.3. 2009 v 10:00 
hodin v zasedací místnosti v 2. patře sídla zadavatele, tj. Dopravní podnik Ostrava a.s., 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava – Moravská Ostrava. Bude-li zadavatel nucen posunout 
termín pro podání nabídek, automaticky se posune také termín pro otevírání obálek 
s nabídkami tak, aby následovalo bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek. 

 
7. Prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele 
7.1. Uchazeč prokáže kvalifikaci podle § 63, 53, 54, 55 a 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen zákon) následujícím způsobem: 
 

7.1.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona uchazeč prokáže tím, že předloží 
doklady prokazující:  
- že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost 
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 
Toto dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. doložením výpisu z evidence 
Rejstříku trestů, a to v originále či úředně ověřené kopii, který nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů., 

 
- že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
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osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Toto dodavatel prokáže 
v souladu se zákonem např. doložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to v 
originále či úředně ověřené kopii, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů., 

 
- že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku v platném znění). Toto 
dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. doložením čestného prohlášení. Vzor 
tohoto prohlášení je přílohou č. 1 zadávací dokumentace., 

 
- že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Toto 
dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. doložením čestného prohlášení. Vzor 
tohoto prohlášení je přílohou č. 1 zadávací dokumentace., 

 
- že není v likvidaci. Toto dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. doložením 

čestného prohlášení. Vzor tohoto prohlášení je přílohou č. 1 zadávací dokumentace., 
 

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Toto dodavatel prokáže v souladu se 
zákonem např. doložením potvrzení příslušného finančního úřadu, které nesmí být k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů, a ve vztahu ke spotřební dani doložením čestného prohlášení.  
Potvrzení příslušného finančního úřadu dodavatel doloží v originále či úředně ověřené 
kopii. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 zadávací dokumentace., 

 
- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Toto 
dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. doložením čestného prohlášení. Vzor 
tohoto prohlášení je přílohou č. 1 zadávací dokumentace., 

 
- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele. Toto dodavatel prokáže v souladu se zákonem např. 
doložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. Potvrzení nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 
V případě, že uchazeč není u příslušného orgánu či instituce registrován, předloží potvrzení 
příslušného orgánu či instituce, že není registrován. 

 
7.1.2.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s § 54 zákona 

tím, že ve své nabídce doloží: 
- stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy), 
- stejnopis nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, výpis nesmí být k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 
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Zadavatel upozorňuje, že uchazeč musí doložit oba požadované doklady, tj. jak oprávnění k 
podnikání (např. živnostenský list) tak výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán). 
Nebude-li nabídka obsahovat oba dokumenty, bude zadavatel povinen uchazeče ze 
zadávacího řízení vyloučit z důvodu neprokázání kvalifikace. Uchazeč může oba uvedené 
dokumenty nahradit také jiným zákonným způsobem např. podle § 125 a násl. zákona. 

 
7.1.3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže tím, že ve 

své nabídce doloží: 
- doklad o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho 

podnikatelské činnosti. Pojistné plnění musí činit minimálně 2 mil. Kč. Zadavatel 
požaduje předložit doklad o existenci pojištění, a to pojistnou smlouvu, pojistku nebo 
potvrzení pojišťovny (resp. pojistného zprostředkovatele) o existenci pojištění 
odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. 
Doklad musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii. Současně zadavatel 
požaduje předložení prohlášení uchazeče o automatické budoucí prolongaci 
předmětného pojištění s možností kontroly prolongace ze strany zadavatele.  

 
7.1.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s § 56 zákona 

tím, že ve své nabídce doloží: 
a) minimálně jednu významnou zakázku poskytnutou dodavatelem v posledních 

3 letech. Významnou zakázkou se rozumí poskytování služby související s předmětem 
plnění, jejíž finanční objem dosahuje hodnoty minimálně 2 mil. Kč bez DPH ročně, 
přílohou musí být: 
1.  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 

veřejnému zadavateli, nebo 
2.  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli, nebo 
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 

veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z 
důvodů spočívajících na její straně. 

 
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech 
realizoval celkem min. 1 významnou dodávku. Za významnou dodávku je považována 
dodávka, kterou dodavatel realizoval pro 1 zadavatele v průběhu 1 roku s rozsahem 
finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění min. 
2 mil. Kč bez DPH/1rok 
 
Pro účel tohoto zadávacího řízení se pod pojmem „rozsah a doba“ poskytnutí 
významných dodávek rozumí to, že uchazeč ve své nabídce uvede rok a finanční 
objem poskytnutých služeb objednateli jako např.  
Název společnosti (objednatel) Rozsah  Doba  
XX 3 mil. Kč bez DPH rok 2006 
 
Pro účely tohoto zadávacího řízení se pod pojmem „v posledních 3 letech“ rozumí 
roky 2006, 2007, 2008.  

 
b) úředně ověřenou kopii osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem 

o existujícím technickém propojení na SMS centra mobilních operátorů.  
 
7.2. Posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace je den, kdy končí  lhůta pro 

podání nabídek, tj. 23.3. 2009 v 10:00 hodin. 
 
7.3. Splnění požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů lze doložit také v souladu se 

zákonem, hlava šestá. 
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7.4. Zadavatel upozorňuje, že pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace  

požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona.   

 
8. Kritéria hodnocení nabídky 
8.1.  Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria ekonomické výhodnosti. Za 

jednotlivá dílčí hodnotící kritéria určil tato: 
- výše provize .......................................................................................................... váha 50 %, 
- cena za on-line sledování ..................................................................................... váha   5 %, 
- komplexnost nabízených služeb ........................................................................... váha 45 %. 

 
8.1.1.  Výše provize 

Předmětem hodnocení tohoto dílčího kritéria bude výše provize v % z ceny 1 kusu prodané 
SMS jízdenky. 

 
8.1.2.  Cena za on-line sledování 

Předmětem hodnocení tohoto dílčího kritéria bude paušální měsíční cena v Kč bez DPH za  
on-line sledování. 

 
8.1.3. Komplexnost nabízených služeb 

Předmětem hodnocení tohoto dílčího kritéria bude: 
- způsob vyřizování reklamací (předmětem hodnocení bude zejména komplexnost 

vyřízení reklamace, rychlost, jednoduchost), 
- způsob ověřování SMS jízdenek zaměstnanci přepravní kontroly zadavatele (předmětem 

hodnocení bude zejména jednoduchost, rychlost, cena za verifikaci), 
- způsob zajištění aktuálního přehledu o prodaných SMS jízdenkách (předmětem 

hodnocení bude zejména jednoduchost obsluhy, přehlednost výstupů ze systému), 
- způsob a možnosti vyhodnocování prodeje SMS jízdenek (předmětem hodnocení bude 

zejména přehlednost statistických výstupů a podkladů pro fakturaci), 
- způsob a podmínky nákupu SMS jízdenky zákazníkem (předmětem hodnocení bude 

zejména rychlost a jednoduchost nákupu, cena za SMS zprávu odeslanou zákazníkem 
s uvedením, kdo bude tuto částku platit), 

- způsob zabezpečení systémů (způsob zabezpečení systémů proti zneužití, napadení a 
úniku dat). 

Zadavatel bude brát zřetel zejména na jednoduché a rychlé poskytování předmětu plnění 
s ohledem na co nejmenší zatěžování zákazníka. 

 
8.2. Hodnocení jednotlivých dílčích kritérií bude provedeno bodovací metodou hodnocení   

nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 
 
8.2.1. Pro hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií „Výše provize“ a „Cena za on-line 

sledování“, zadavatel použije níže uvedený vzorec.  
 

                                                                                           hodnota nejvýhodnější nabídky 
 Bodová hodnota = 100 x   --------------------------------------- 

                            hodnota hodnocené nabídky       
                                                                                                                                                      

 
8.2.2. Pro hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Komplexnost nabízených služeb“ 

zadavatel sestaví pořadí od nejvýhodnější nabídky k nejméně výhodné. Nejvýhodnější 
nabídce se přidělí 100 bodů a každé následující nabídce se přidělí takové nižší bodové 
ohodnocení, které vyjadřuje v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria míru ohodnocení 
dané nabídky ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.   
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8.3   Hodnocení nabídky 
Celkové hodnocení se vypočte vynásobením bodového hodnocení dílčích kritérií s příslušnou 
váhou daného kritéria. Výsledky dle dílčích hodnotících kritérií se pak v rámci nabídky sečtou. 
Nejvýhodnější nabídka je ta, která dosáhla nejvyšší výsledné hodnoty. 

 
9. Náležitosti nabídky 
9.1. Z důvodu posouzení a hodnocení nabídek musí nabídka obsahovat:  

- nabídkovou cenou zpracovanou dle bodu 2. zadávací dokumentace, 
- návrh smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 6.3. zadávací dokumentace, 
- specifikace subdodavatelů včetně jejich prohlášení dle bodu 1.14. zadávací dokumentace, 
- návrh způsobu vyřizování reklamací dle bodu 8.1.3 zadávací dokumentace, 
- návrh způsobu ověřování SMS jízdenek zaměstnanci zadavatele dle bodu 8.1.3 zadávací 

dokumentace, 
- návrh způsobu zajištění aktuálního přehledu o prodaných SMS jízdenkách dle bodu 8.1.3 

zadávací dokumentace, 
- návrh způsobu a možností vyhodnocování prodeje SMS jízdenek dle bodu 8.1.3 zadávací 

dokumentace, 
- návrh způsobu a podmínek nákupu SMS jízdenky zákazníkem dle bodu 8.1.3 zadávací 

dokumentace, 
- návrh způsobu zabezpečení systémů dle bodu 8.1.3 zadávací dokumentace, 
- prohlášení o vázanosti nabídkou dle bodu 6.5. zadávací dokumentace. 

 
Pokud nabídka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude posuzována jako neúplná. 
 
10. Ostatní ujednání 
10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy, 

případně smlouvu neuzavřít.  
 
10.2. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, jestliže následně při 

projednávání smlouvy nedojde ke shodě o všech smluvních náležitostech.  
 

10.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky.  
 

10.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.  
 

10.5. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. 
upřesnit informace deklarované uchazečem v nabídce. 
 

10.6. V případě nejasností v zadávací dokumentaci nebo v jejich přílohách je uchazeč oprávněn 
požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou na výše uvedenou 
kontaktní adresu a osobu zadavatele, nebo na výše uvedené faxové číslo či e-mail nejpozději do 
11.03.2009 do 10:00 hodin. 
 

10.7. Součástí zadávací dokumentace je:  
- příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení, 

 
 
V Ostravě 30. ledna 2009 
    
 ………………………………. 
          Ing. František Kořínek 
  ředitel společnosti  
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