Zadávací podmínky
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Provozování služby Senior taxi“
Veřejná zakázka je zadávána
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZVZ“) jako

veřejná zakázka malého rozsahu
zadavatelem:
Obec Rozdrojovice
Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice, IČ 00282499, DIČ CZ00282499
Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Daniel Stráský, starosta města

1. Kontaktní údaje:
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky
(ve věcech smluvních):
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky
(ve věcech technických):

Ing.Daniel Stráský
Mail : starosta@rozdrojovice.cz
Ing.Milan Šťastný
Mail : stastny@rozdrojovice.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování služby „SENIOR TAXI“ pro obec
Rozdrojovice. Jedná se o službu pro oprávněné občany Rozdrojovic. Oprávněným občanem
je občan s trvalým pobytem na území obce Rozdrojovice starší 70 let nebo občan s trvalým
pobytem na území obce Rozdrojovice, který je držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Služba Senior taxi bude poskytována v režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí
zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Dopravní prostředek pro tuto službu bude povinně pojištěný havarijním pojištěním
s připojištěním všech sedadel.
Účelem služby je zabezpečení základní dopravní obslužnosti oprávněných občanů při finanční
spoluúčasti obce Rozdrojovice k návštěvě lékaře či jiné zdravotnické péče a sociálních služeb
na určená stanoviště v městě Brně a Kuřimi. Seznam stanovišť, na něž mohou být oprávněné
osoby přepravovány, bude součástí uzavřené smlouvy s poskytovatelem.
Oprávněný občan bude poskytovateli služby předkládat „kartu SENIOR TAXI
ROZDROJOVICE“, kterou si občané zajistí na obecním úřadě obce Rozdrojovice. Karta

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

SENIOR TAXI ROZDROJOVICE je nepřenosná. Podmínkou poskytnutí služby je souhlas
oprávněného občana s nakládáním s osobními údaji, které bude provozovatel potřebovat
k vedení evidence jízd.
Počet jízd na jednoho seniora činí maximálně 6 jízd za měsíc, přičemž v součtu budou
zahrnuty cesty do místa určení a zpět (cesta tam = 1 jízda, cesta zpět = další jízda). Za
dodržení maximálního počtu jízd na jednoho seniora za měsíc zodpovídá poskytovatel služby.
Objednaná jízda bude realizovaná pouze v pracovní dny v době od 6:00 hodin do 15:00 hodin.
Předmětem smlouvy bude závazek dodavatele provozovat pro zadavatele „SENIOR TAXI“ po
celou dobu realizace.
Provozovatel zajistí v taxametru nastavení sazby 20 Kč. Řidič je povinen tuto sazbu 20 Kč
použít při každé objednané jízdě, a to jedním směrem, nezávisle na vzdálenosti a trvání jízdy,
tuto taxu bude povinna uhradit přepravovaná osoba. Řidič obdrží za jednu jízdu celkem 20 Kč
od přepravované osoby. Dodavatel dále obdrží částku, dle vysoutěžené nabídkové ceny za 1
km, od zadavatele. Oprávněná osoba neplatí dodavateli žádnou úplatu za čekání vozu Senior
taxi ani za přistavení vozidla.
Přepravovaná osoba může být v rámci této zakázky přepravována maximálně s jedním
doprovodem, který platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační
údaje, ani nepodepisuje žádný souhlas. Pokud jednu jízdu absolvuje z jedné adresy více
oprávněných osob najednou, hradí určenou platbu pouze jedna z nich.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě naplnění kapacity jízd vozidla Senior taxi kdykoliv
omezit počet jízd jedné oprávněné osoby v jednom kalendářním měsíci limitem.
Provozovatel služby zajistí 24 hodinový příjem telefonních objednávek. Telefonická
objednávka musí být potvrzena nebo odmítnuta ihned po objednání. V případě, že bude
objednávka potvrzena, musí být realizována. Přepravovaná osoba si bude moci službu
objednat nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud bude služba objednána v den
přepravy, není dodavatel povinen oprávněnou osobu přepravit, pokud mu to nedovolí volná
kapacita. Pro případ poruchy objednaného a potvrzeného dopravního prostředku zajistí
dodavatel náhradní prostředek obdobného typu dle svých momentálních možností.
Provozovatel je povinen vést objednávkový systém, ve kterém budou uvedeny následující
údaje: jméno nebo identifikační číslo oprávněné osoby, datum a čas přepravy, odkud a kam
byla osoba přepravována, počet jízd
Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou při výkonu předmětu plnění na majetku a zdraví
osob.
Úhrada za službu bude prováděna zadavatelem za každý ukončený kalendářní měsíc na
základě vystaveného daňového dokladu, kde bude uvedena celková cena za přepravu
oprávněných osob bez DPH, DPH a cena s DPH, jehož přílohou bude seznam přepravených
oprávněných osob s uvedením jejich jména nebo číselné identifikace, data a času přepravy,
odkud a kam byla osoba přepravována, počtu jízd a ceny jízdy v Kč vč. DPH.
Provozovatel je povinen na základě požadavku zadavatele poskytnout zobrazení podrobností
jednotlivých jízd včetně reálného pohybu vozidla při uskutečnění jízdy (na základě GPS
monitoringu).

3. Lhůta pro podání nabídek
Dodavatel doručí svou nabídku v papírové podobě na adresu:
Obec Rozdrojovice
Na Dědině
664 34 Rozdrojovice
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2019. v 16.30 hod
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.
Otevírání obálek se uskuteční dne 30. 10. 2019 v 16:35 hodin na adrese sídla zadavatele.

4. Obsah a forma podání nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele
a bude obsahovat následující dokumenty:
a) Krycí list nabídky s identifikačními údaji, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, pro písemný styk
mezi uchazečem a zadavatelem (příloha č.1 zadávacích podmínek)
b) doklady prokazující splnění způsobilosti (viz bod 6.2. zadávacích podmínek)
c) návrh smlouvy o poskytnutí služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele – návrh
předloží uchazeč o veřejnou zakázku
d) čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti (příloha č.2 zadávacích podmínek)
Způsob předložení nabídek bude v listinné podobě doručené zadavateli poštou nebo prostřednictvím
podatelny do skončení uvedené lhůty, a to v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Zajištění služeb SENIOR TAXI“ a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče. Nabídka musí být v českém jazyce.

5. Termín a místo plnění
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1.1.2020 do 31.3.2020 na zkušební dobu 3
měsíců. Zadavatel předpokládá podpis smlouvy v prosinci 2019.
Zadavatel si vyhrazuje právo v závislosti na schválení finančních prostředků prodloužit termín plnění
veřejné zakázky.
Uvedený termín zahájení plnění veřejné zakázky je pouze termínem předpokládaným, stanoveným
zadavatelem s ohledem na bezproblémový průběh zadávacího řízení (uvedený termín je podmíněn
zejména řádným ukončením zadávacího řízení a včasným uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem).
Uvedený termín může být změněn z objektivních důvodů, které vyplývají z procesního průběhu
zadávacího řízení.
Změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky podléhá vždy rozhodnutí zadavatele, který
odpovídajícím způsobem upraví termín v návrhu smlouvy o poskytnutí služeb.
Místem plnění zakázky je území obce Rozdrojovice, města Brna a města Kuřimi.
Místem dodání bude obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice.
6. Požadavky na prokázání způsobilosti:
6.1.
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 2 této výzvy), z
jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou
veřejným zadavatelem.
6.2.
Profesní způsobilost
a) Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti předložením kopii výpisu z obchodního
rejstříku (pokud je v něm zapsán) či výpisem z jiné obdobné evidence, dokladem o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím veřejné zakázky.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná živnostenská oprávnění či
licence – tj. výpis z živnostenského rejstříku k oprávnění pro koncesovanou živnost „Silniční
motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče“ a současně předložení čestného prohlášení ohledně právního vztahu fyzické
osoby prokazující kvalifikaci vůči uchazeči.
Veškeré kvalifikační předpoklady musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

7. Popis stanovení nabídkové ceny
Uchazeč v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za 1 km za řádné a včasné provedení předmětu
veřejné zakázky v rozsahu a v souladu s těmito zadávacími podmínkami, a to ve struktuře: cena za
1 km bez DPH, DPH a cena za 1 km s DPH. Nabídková cena za 1 km musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
8. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkových cen včetně DPH.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých
podmínek této výzvy.
9. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
a)
Účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
b)

Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

c)
Lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, tj. zadávací lhůta činí 100
dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
d)

Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
Změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení.
Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.
Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké
nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně
jejich doplnění.
Nevybrat žádnou z podaných nabídek.
Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení dodavatelé
v pořadí 1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou
vázáni.
Vyloučit z výběrového řízení nabídky, které nesplňují požadavky zadávací
dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k podmínkám výběrového
řízení.
Zažádat účastníka o doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo
změny ve znění smlouvy.

V Rozdrojovicích dne 9. 10. 2019
Ing. Daniel Stráský, starosta obce
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