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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace a pokyny pro
zpracování nabídky
Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby s názvem
„Senior taxi v Náchodě“
Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v souladu s Vnitřním předpisem města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu 1. kategorie.
Zadavatel:
se sídlem:
IČO:
statutární zástupce:

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
00272868
Jan Birke, starosta

1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Zajištění služby Senior taxi.
Taxi služba bude poskytována oprávněným občanům – držitelům Průkazek na využití služeb
Senior taxi, vystaveným objednatelem (dále též jen „oprávněné osoby“) České republiky.
Osoba oprávněná je taková osoba, která dovršila věku 65 let nebo od 18 let vlastní průkaz
ZTP, ZTP/P a má trvalý pobyt na území města Náchoda.

2. Místo a doba plnění
Katastrální území Náchod, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov, Babí u
Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí.
Služba bude poskytována každý pracovní den od 7:00 do 22:00 hod. V sobotu od 8:00 do
22:00, v neděli a ve dnech státního svátku a pracovního volna od 8:00 do 17:00 hod.

Provozovatel bude přepravovat oprávněné osoby z místa jejich bydliště na předem určená
přepravní místa, mezi přepravními místy, z přepravních míst do místa jejich bydliště v
katastrální území Náchod, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov, Babí u
Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí.
Přepravní místa jsou rozdělena do dvou zón, a to takto:
ZÓNA I - Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí,
Lipí u Náchoda s poplatkem za přistavení vozidla ve výši 25,- Kč včetně DPH – je definována
jako přeprava osob nespadající do ZÓNY II.
ZÓNA II – s poplatkem za přistavení vozidla ve výši 30,- Kč včetně DPH – je definována jako
přeprava osob, při které nástupní nebo výstupní místo leží v katastrálním území Pavlišov,
Jizbice u Náchoda nebo Dobrošov.
Provozovatel služby je oprávněn vyžadovat po oprávněné osobě jednorázovou pevnou platbu
za přistavení vozidla (dále jen přepravné), a to ve výši 25,- Kč včetně DPH/1 jízda, tj. za jízdu
v jednom směru v zóně I a 30,- Kč včetně DPH/1 jízda, tj. za jízdu v jednom směru ze zóny II
do zóny I nebo mezi přepravními místy v zóně II.
Jízdné není oprávněn po oprávněné osobě a ani po doprovodu požadovat. Pokud jízdu
absolvuje více oprávněných osob najednou, uhradí přepravné ve výši 25,- Kč včetně DPH
nebo 30,- Kč včetně DPH každá z přepravovaných osob kromě doprovodu. Doprovod
oprávněné osoby je přepravován zdarma (doprovod = max. 1 osoba). Po doprovodu se
nevyžadují žádné identifikační údaje, rovněž nepodepisuje žádný souhlas.
Provozovatel služby může v rámci této zakázky přepravit oprávněnou osobu maximálně 8x za
kalendářní měsíc.
Oprávněná osoba si bude službu u provozovatele objednávat telefonicky minimálně den
předem. Pokud bude služba objednávána v den přepravy, je povinen provozovatel
oprávněnou osobu přepravit jen pokud mu to dovoluje volná kapacita.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit věkovou hranici osob, které mohou službu
využívat a rovněž změnit přepravní místa.
Provozovatel služby je povinen pravidelně vždy za předchozí kalendářní měsíc, předložit
objednateli seznam přepravených oprávněných osob s uvedením jejich jména a příjmení,
bydliště, data narození, data kdy jízdu absolvovali, startu a cíle jízdy a počtu ujetých km.
Každá oprávněná osoba, která poprvé využije tuto službu, je povinna podepsat souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby Senior taxi. Podepsání
souhlasu zajistí zadavatel služby při převzetí průkazky.
Doba plnění zakázky od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.
Objednatel uzavře s vybraným provozovatelem služby smlouvu na dobu určitou za podmínek:
1. v době prvních třech měsíců účinnosti této smlouvy je objednatel oprávněn vypovědět
tuto smlouvu bez výpovědní doby,
2. po uplynutí doby prvních 3 měsíců účinnosti smlouvy, jsou obě smluvní strany oprávněny
vypovědět tuto smlouvu s 2 měsíční výpovědní dobou, která započne běžet dnem
doručení písemné výpovědi této smlouvy druhé smluvní straně,
3. každá ze smluvních stran může okamžitě odstoupit od smlouvy v případě opakovaného
neplnění smluvních povinností.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy je červenec 2019.

3. Požadavky na provozovatele služby
1. Účastník musí provozovat vlastní dispečink s dobou provozu služby nejméně 2 roky v
ostrém provozu nebo zaměstnává takového zaměstnance.
2. Účastník musí registrovat pohyb vozidel na mapě prostřednictvím GPS, a to on-line. Tento
pohyb musí být přenášen na dispečink a historie těchto dat musí být k dispozici pro
následnou kontrolu.
3. Uvedené body 1.) a 2.) musí prokázat v praxi (návštěva zástupců města na dispečinku,
nebo popř. reference již existující spolupráce s jiným městem).
4. Účastník se zaváže, že na požádání pomůže oprávněné osobě při nástupu (výstupu)
z auta a s odnosem nákupu a zavazadel k domu seniora.
5. Účastník je povinen provozovat službu Senior taxi v pracovních dnech v době od 7:00
hodin do 22 hodin, v sobotu od 8:00 do 22:00 hod., v neděli a ve dnech státního svátku a
pracovního volna od 8:00 do 17:00 hod.
7. Účastník se zaváže používat prostorná, nekuřácká auta s pohodlným nástupem, udržovat
auta, jimiž bude poskytována služba Senior taxi, v řádném technickém stavu, umožňujícím
provoz na pozemních komunikacích a v čistotě vně i uvnitř, ve kterých bude možné převážet i
kompenzační pomůcky oprávněných osob.
8. Účastník je povinen zajistit, že auto, využívané pro Senior taxi, bude po celou dobu trvání
této smlouvy pojištěno zákonnou pojistkou odpovědnosti z provozu motorových vozidel, a
nebude-li mít provozovatel záložní vozidlo, tak i havarijním pojištěním.
9. Pro službu bude mít provozovatel zajištěna minimálně tři vozidla v jeden okamžik.
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění
I. pro splnění kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky účastník předloží:
a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.
koncesní listinu s předmětem podnikání: Silniční motorová doprava – osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Předmětem činnosti, která je předmětem této zakázky je taxi služba (možno předložit
kopii dokumentu).
b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší tří měsíců od předložení
nabídky (možno předložit kopii dokumentu).
c) Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců. Pro splnění kvalifikačních
předpokladů je podmínkou, aby byl výpis z evidence Rejstříku trestů bez záznamu
(možno předložit kopii dokumentu).
d) Čestné prohlášení o tom, že účastník není ke dni podání nabídky dlužníkem města
Náchod.

Originál nebo ověřenou kopii všech požadovaných dokumentů předloží pouze vybraný
účastník před podpisem smlouvy.
II. Vyplněný Krycí list nabídky včetně nabídkové ceny (v Kč) viz. Příloha č. 1. Podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka v případě zplnomocněný je nutné do
nabídky doložit plnou moc v originále či úředně ověřené kopii.
III. Informace pro zajištění služby Senior taxi
a) počet vozidel pro zajištění předmětu veřejné zakázky – služby Senior taxi (Uveďte počet
vozidel, které máte jako poskytovatel k dispozici pro zajištění služby v jeden okamžik, tovární
značku, typ vozidla a první registraci vozidla)
b) popis objednávkového systému
c) popis praxe
IV. Závazný vzor Smlouvy viz. Příloha č. 2. Podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka v případě zplnomocněný je nutné do nabídky doložit plnou moc v originále či
úředně ověřené kopii.
Ve smlouvě doplnit: Cena za 1 km jízdy v rámci poskytované služby Senior taxi, viz
čl.V, odst.1.

Nabídka bude předložena v jednom originálním písemném vyhotovení.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém
jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být
podepsány statutárním orgánem účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být originál
nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.
DOPORUČENÍ:
Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho
svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní
firmou a sídlem účastníka. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými
listy.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně účastník.
Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy
hradit), které případně utrpí účastník v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.
5. Místo a lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 23. 05. 2019 v 10:00 hod.
Nabídky mohou účastníci doručit osobně výhradně do podatelny zadavatele na adrese Město
Náchod, Zámecká 1845, 547 01 Náchod - provozní doba podatelny: pondělí, středa 8:00 –
17:00 hod; úterý, čtvrtek 8 - 14 hod a pátek 8:00 – 13:30 hod – poslední den lhůty pouze do

10:00 hod, nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele (Město Náchod, Masarykovo
náměstí 40, 547 01 Náchod). V případě zaslání poštou je rozhodující termín doručení na
podatelnu MěÚ Náchod.
Účastník může podat ve lhůtě pro podání nabídek jednu písemnou nabídku. Nabídka musí
být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT – Výzva Senior
taxi v Náchodě“. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka. Nabídky podané po
uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
6. Předpokládaná výše plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky: 1.000.000,- Kč včetně DPH.
7. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
V případě dvou shodných nabídek bude vybrán účastník, který nabídne novější vozový park.
Komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho
účastníka.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Nebude jednání s účastníky výběrového řízení.
8. Další podmínky veřejné zakázky
Případné nejasnosti si musí účastník vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z další účasti v poptávkovém řízení, pokud jeho nabídka
neobsahuje všechny náležitosti podle výzvy, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit
bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní
řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah předmětu veřejné
zakázky. Nabídku podává účastník bezplatně.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost (pošta, e-mail, datová schránka) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.

Kontaktní osoba pro vysvětlení zadávací dokumentace: Ing. Lucie Jetmarova, e-mail
l.jetmarova@mestonachod.cz, tel. 491 405 277.

9. Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je
stanovena na 60 kalendářních dnů.
Přílohy:
č. 1 Krycí list nabídky
č. 2 Návrh smlouvy o provozování služby Senior taxi v Náchodě

V Náchodě dne 7.5.2019

………………………..
Jan Birke, starosta

