MĚSTO RYCHVALD
Orlovská 678
735 32 Rychvald
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
Datum:

MěÚ-R/0324/2019/OISM
Skupníková Vladimíra
596 543 045
skupnikova@rychvald.cz
30.1.2019

Výzva k podání nabídky na služby zakázky malého rozsahu „SENIOR TAXI pro město
Rychvald“
Město Rychvald, IČ: 002 97 615, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno
starostou města Milanem Starostkou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném
znění, v souladu s ustanovením § 31 za použití ustanovení § 6 zákona Vás
vyzývá
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„SENIOR TAXI pro město Rychvald“
1. Identifikační údaje zadavatele
zadavatel:
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
IČ:
002 97 615
DIČ:
CZ00297615
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
2728791/0100
2. Druh a předmět zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávána postupem mimo Zákon o zadávání
veřejných zakázek dle ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.
CPV: 60120000-5 Taxislužba
Předmětem zakázky je zajištění provozu taxislužby „SENIOR TAXI pro město Rychvald“.
Služba je určena pro občany starší 65 let, případně mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
nebo ZTTP s jednou doprovodnou osobou.
V současné době se uskuteční za měsíc v průměru 400 jízd a ujede 2600 km.
Služba bude poskytována:
a) za účelem návštěvy lékaře, pošty, Městského úřadu, lékárny, v tomto případě je nástupní
místo služby bydliště Oprávněného občana na území města Rychvald a cílové místo je
Náměstí Míru, Rychvald.
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b) za účelem zajištění návaznosti na trolejbusovou dopravu, v tomto případě je nástupní
místo služby bydliště Oprávněného občana na území města Rychvald a cílové místo je
autobusová točna Ostrava Michálkovice.
3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace sestává ze zadávacích podmínek této výzvy.
4. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání zadavatele
s uchazečem včetně platebních podmínek, začlení uchazeč do návrhu smlouvy o dílo, který
doloží k nabídce. U vybraného uchazeče bude předložený návrh smlouvy zkontrolován ve
věcné a právní správnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo oprav a úprav předloženého návrhu
smlouvy o dílo.
Cena za poskytované služby:
- 1 osoba / 1 nástup do vozidla / 10,- Kč (cesta tam i zpět 20,- Kč)
Služba bude poskytována v režimu taxislužby dle zákona č. 304/2017 sb., o silniční dopravě
ve znění pozdějších předpisů.
Služba bude poskytována:
a) za účelem návštěvy lékaře, pošty, Městského úřadu, lékárny, v tomto případě je nástupní
místo služby bydliště Oprávněného občana na území města Rychvald a cílové místo je
Náměstí Míru, Rychvald. Toto ustanovení platí i pro opačný směr.
b) za účelem zajištění návaznosti na trolejbusovou dopravu, v tomto případě je nástupní
místo služby bydliště Oprávněného občana na území města Rychvald a cílové místo je
autobusová točna Ostrava Michálkovice. Toto ustanovení platí i pro opačný směr.
Provozní doba:
pondělí, středa, pátek od 6:30 do 14:30 hod.
úterý, čtvrtek os 6:30 do 17:00 hod.
Čekací doba při odvozu zpět nebude delší než 15 min.
Každé první poskytnutí služby SENIOR TAXI určitému oprávněnému občanovi, je podmíněno
poskytnutím písemného souhlasu Oprávněného občana s uvedením jeho osobních údajů do
databáze oprávněných občanů, kterou vede objednatel.
Při zahájení služby je poskytovatel povinen zajistit jméno a příjmení cestujícího a tento údaj
zapsat do provozního deníku, který je povinen vést.
Poskytovatel bude provedenou službu fakturovat měsíčně, vždy v měsíci následujícím (po
fakturovaném).
Způsob platby: převodem na účet poskytovatele služby, splatnost faktury do 15 dnů po jejím
doručení.
5. Termín zahájení služby:

01.04.2019

6. Termín ukončení služby:

na dobu neurčitou

7. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky budou doručeny do 12.02.2019 do 10:00. hod.
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8. Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald.
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí
nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané po
termínu se berou jako nepodané.
Osobně: podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na
podatelně v 2.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek
8:00-11:30, 12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod.
9. Způsob otevírání obálek:
Otevírání obálek bude neveřejné.
10. Předpokládaná hodnota zakázky:
720.000,- Kč bez DPH (za 4 roky)
11. Způsob podání nabídky:
Nabídky jsou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na adresu
zadavatele v zalepených obálkách označených názvem zakázky „SENIOR TAXI pro město
Rychvald“ a doručovací adresou pro případ vrácení nabídky, která přišla po uplynutí lhůty
pro podání nabídky. Obálka bude opatřená nápisem „NEOTEVÍRAT“.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována s uvedením ceny v českých korunách bez DPH, DPH a
cena vč. DPH celkem za jeden měsíc plnění služby.
12. Požadavky na formální zpracování nabídky:
Nabídka se předkládá ve formě návrhu smlouvy, podepsaného statutárním zástupcem
uchazeče.
Dodavatel doloží čestné prohlášení, že osobní automobil bude po celou dobu trvání této
smlouvy pojištěn ze zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním
pojištěním s připojištěním všech sedadel.
Vybraný dodavatel po podpisu smlouvy před zahájením služby doloží zadavateli úředně
ověřené kopie dokladů o trvání smlouvy o pojištění ze zákonné odpovědnosti z provozu
motorových vozidel, smlouvy o havarijním pojištěním s připojištěním všech sedadel.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace
a) K prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 dodavatel předloží čestní prohlášení
v rozsahu dle § 75 zákona.
b) K prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 dodavatel předloží prostou kopii výpisu
z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je do něj uchazeč zapsán.
c) K prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) prostou kopii živnostenského
listu pro předmět zakázky.
14. Hodnotící kritéria.
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky stanovená nejnižší
nabídkovou cenou za jeden měsíc plnění, hodnocena bude cena včetně DPH, pokud je
uchazeč plátcem DPH.
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15. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoliv v průběhu zadávacího řízení až do
podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení
zadavatel nehradí.

Ing. Radek Běhal
vedoucí odboru investic a správy majetku
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