
Výzva k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
 

Název zakázky: Senior taxi v Příboře  

Předmět zakázky:   Zajištění služby Senior taxi na území města Příbor.  

Zadavatel: Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda čp. 19, 742 58 Příbor  

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Ing. Bohuslav Majer, starosta města, 556 455 400 
e-mail: starosta@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon  
a e-mailová adresa: 

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, 
Městský úřad Příbor, Fredova 118, Příbor, tel.: 556 455 
470, e-mail: soc@pribor-mesto.cz. Zadávací podmínky 
jsou uvedeny v této výzvě k podání nabídky a v jejich 
přílohách (příloha č. 1 - krycí list nabídky, příloha č. 2 - 
návrh smlouvy).   

Lhůta pro podávání nabídek: 
1. 8. 2016 do 11:00 hod.,  
rozhodující je čas podatelny zadavatele 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda čp. 19, 
742 58 Příbor, podatelna. 

Popis předmětu zakázky: 

• Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby 
Senior taxi na území města Příbora pro osoby starší 60 
let a pro osoby se zdravotním postižením (držitelé 
průkazu ZTP nebo ZTP/P), kteří nejsou 
v pracovněprávním vztahu, nejsou osobou samostatně 
výdělečně činnou a nemají jiné příjmy z obdobné 
výdělečné činnosti.  

• Služba bude zajišťována na katastrálním území města 
Příbora včetně místních částí Prchalov a Hájov (pošta, 
lékař, zdravotní střediska, rehabilitační centrum, 
městský úřad, obchod, hřbitov) a cest 
do zdravotnických zařízení v Kopřivnici a v Novém 
Jičíně.   

• Služba bude zajišťována na základě telefonické 
objednávky jeden nebo dva dny předem. Předpokládá 
se, že bude poskytována v pracovní den v kalendářním 
roce od 6 hodin do 17 hodin.  

• Poskytovatel služby bude přepravovat jen osoby, které 
se prokáží průkazem Senior taxi Příbor, vydaným 
Městským úřadem Příbor, z místa bydliště  žadatele 
do požadovaného cíle a zpět.  

• Počet jízd pro uživatele služby bude omezen na max. 8 
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jízd za měsíc, jízda v jednom směru je cesta tam, zpět 
se bude počítat za druhou jízdu. Čekací lhůta max. 20 
minut.  

• Poskytovatel služby se zaváže, že bude jeho telefonní 
číslo dostupné v pracovní den od 6 do 17 hodin a bude 
přijímat objednávky na přepravu uživatele služby. 

• Poskytovatel služby obdrží od uživatele služby hotově 
poměrnou částku v Kč za jízdu (její výše bude 
stanovena před uzavřením smlouvy) a dále pak 
od zadavatele doplatek do nabídkové ceny.   

• Zadavatel se bude na financování služby podílet tím, že 
bude poskytovateli služby hradit měsíčně sjednanou 
finanční částku dle výkazu jízd předloženého 
poskytovatelem služby.  

• Poskytovatel bude dle předloženého průkazu Senior 
taxi Příbor evidovat přepravovanou osobu, počet 
ujetých km, cíl cesty, datum, čas a místo přepravy.  

Předpoklad zahájení 
zakázky:   

Předpokládaný termín uzavření smlouvy a zahájení 
zakázky - září až říjen 2016. 

Ukončení zakázky:  
Doba neurčitá s možností tříměsíční výpovědní doby bez 
udání důvodu.   

Místo plnění zakázky:  
Katastrální území města Příbor, místní části Hájov 
a Prchalov, jízdy do zdravotnických zařízení v Kopřivnici  
a v Novém Jičíně.   

Hodnotící kritéria: 

Nejnižší nabídková cena v Kč. Při hodnocení bude 
zadavatel posuzovat průměrnou cenu (aritmetický 
průměr) ze 4 požadovaných směrů jízd. Nejvýhodnější 
nabídka má nejnižší hodnotu.    

Požadavky na prokázání 
kvalifikace uchazeče 
o veřejnou zakázku: 

• Základní kvalifika ční předpoklady  
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, z jehož obsahu musí být zřejmé, že 
uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační 
předpoklady v rozsahu dle § 53 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

• Profesní kvalifikační předpoklady 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán - prostá kopie,  

- doklad prokazující příslušné oprávnění k podnikání 
(tj. Koncese na silniční motorovou dopravu – osobní, 
provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 
9 osob včetně řidiče) -  prostá kopie,    

- doklad o povinném pojištění zákonnou pojistkou 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel, včetně 
připojištění všech sedadel ve vozidle – prostá kopie,    

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 90-ti 
kalendářních dnů, s podmínkou výpisu bez záznamu,  
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- výpis z Evidence vozidel taxislužby – prostá kopie,  
- prostá kopie průkazu řidiče taxislužby,   
Čestné prohlášení o tom, že uchazeč není ke dni podání 
nabídky dlužníkem vůči městu Příbor a jeho 
příspěvkovým organizacím.  

Způsob podání nabídky: 

• Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a nápisem 
„Neotvírat“ na adresu: Město Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor. 

• Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení 
uchazeče a jeho adresa.  
Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele 
vždy v pracovní dny od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 
14:00 hodin. 

Požadavky na obsah 
a formální zpracování 
nabídky: 

• Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

• Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
• Obsah nabídky:  

- krycí list (příloha č. 1),  
- podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 2),   
- doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče.     

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny 

• Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše 
přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady 
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (včetně 
DPH). Výše nabídkové ceny v Kč je za jízdu v jednom 
směru:     
- v rámci města Příbor,    

    - v rámci města Příbor, Prchalov, Hájov,           
    - Příbor, Prchalov, Hájov - Kopřivnice,    
    - Příbor, Prchalov, Hájov - Nový Jičín.      

Další informace k zakázce: 

• Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku 
do uzavření smlouvy zrušit. 

• Hodnocení nabídek, které je neveřejné, provede 
zadavatel a výběr nejvhodnější nabídky oznámí všem 
uchazečům, kteří podali nabídku. 

• Splněním podmínek soutěže nevzniká uchazeči nárok 
na přijetí nabídky a na uzavření smlouvy.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit věk cílové  
skupiny  osob, které mohou službu využívat, změnit 
stanoviště, do kterých a ze kterých budou uživatelé 
služby přepravováni, změnit měsíční limit jízd daného 
uživatelé služby.   

• Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni 
smlouvy.     

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů 
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spojených s účastí v této veřejné zakázce.  
• Zadávací dokumentaci tvoří: tato výzva, krycí list 

nabídky a návrh smlouvy.   
 
 
 
Tato výzva byla schválena v Radě města Příbora dne 28. června 2016 usnesením č. 38/26/1. 
 
 
V Příboře 29. června 2016 
 
 
 
Ing. Bohuslav Majer  v. r.     „otisk úředního razítka“  

starosta města 


