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                           OBEC DĚTMAROVICE 
                           Dětmarovice čp. 27 

                           735 71 Dětmarovice                           

                           

 

V Dětmarovicích dne 07.05.2019 

č.j. OÚD/2255/2019  

 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 

  „Zajištění služby Senior taxi a Baby taxi“ 
 

 

  1.      Identifikační údaje zadavatele 
 

Zadavatel: 

Obec Dětmarovice  

735 71 Dětmarovice čp. 27 

zastoupena Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou obce 

IČ:  00297445 

DIČ: CZ00297445 
 

Kontaktní osoba: 

Bc. Lenka Hanusková, referent obecního úřadu  

tel: 596 540 143, e-mail: hanuskova.lenka@detmarovice.cz 

 
 

   2.      Předmět plnění veřejné zakázky 
  

1. Služba Senior taxi: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Senior taxi pro občany s bydlištěm 

v Dětmarovicích od věku 65 let, případně mladší na základě doporučení lékaře, držitele 

průkazu osoby se zdravotním postižením nebo doporučení sociální pracovnice OÚ 

Dětmarovice. Přepravovaná osoba může být přepravena maximálně s jedním 

doprovodem. Doprovod platbu za převoz nehradí a ani se po doprovodu nevyžadují 

žádné identifikační údaje. Služba bude poskytována v těchto uvedených trasách 

s oprávněním vyžadovat platbu maximálně v této výši: 

 

* Dětmarovice – Dětmarovice       -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Orlová                 - jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

  - zdravotnické zařízení 

  - zařízení sociálních služeb 

* Dětmarovice  - Karviná               - jedna jízda v jednom směru 30,- Kč  

   - zdravotnické zařízení 

  - zařízení sociálních služeb 

  - úřady 

* Dětmarovice – Bohumín             - jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

 - zdravotnické zařízení 

  - zařízení sociálních služeb 

* Dětmarovice – Havířov               - jedna jízda v jednom směru 50,- Kč 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov 

* Dětmarovice – Ostrava                 - jedna jízda v jednom směru 90,- Kč 

- Fakultativní nemocnice Ostrava – Poruba 

* Dětmarovice – Třinec                   - jedna jízda v jednom směru 90,- Kč  

- Nemocnice Podlesí a.s. Třinec 
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2. Služba Baby taxi 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Baby taxi pro občany s bydlištěm 

v Dětmarovicích, a to na cestu k lékaři a zpět. Jízda je určena pro jednu dospělou osobu   

a dítě, případně děti od 0 do 15 let.  

Služba bude poskytována v těchto uvedených trasách s oprávněním vyžadovat platbu 

maximálně v této výši:  

 

* Dětmarovice – Dolní Lutyně                           -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Orlová                                     -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Karviná                                    -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Bohumín                                  -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Petrovice u Karviné                 -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Havířov                                    -  jedna jízda v jednom směru 50,- Kč 

 

Provozovatel své služby bude organizovat tak, aby uspokojil co možná nejvyšší počet 

oprávněných občanů poptávajících službu „Senior taxi a Baby taxi“.  

 

Provozovatel služby je povinen pravidelně, vždy za předchozí kalendářní měsíc, předložit 

zadavateli seznam přepravovaných osob s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku 

narození a celkových ujetých km. Seznam je poskytovatel služby povinen přeložit 

zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byla služba poskytována. U osob přepravující se poprvé i podepsaný souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

 

 

  3.       Doba plnění veřejné zakázky 

Služba bude poskytována od 1. 6. 2019, a to každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin. 

Mimo pracovní dny svátky, soboty a neděle od 7:00 do 22:00 hodin pouze katastrální 

území Dětmarovice a  Koukolná (doprava do kostela, na kulturní a společenské akce 

v obci).  

Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem smlouvu na dobu neurčitou s možností měsíční 

výpovědní doby bez udání důvodu. Předpokládaný termín uzavření smlouvy v květnu 

2019. 

 

 

  4.       Kvalifikace uchazečů 

Splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč, který 

předloží: 

* výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) 

* doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky tj. 

koncesi na silniční motorovou dopravu – osobní provozovanou vozidly určenými pro 

přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, 

* výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 90 kalendářních dní, pro splnění 

kvalifikačních předpokladů pro plnění této veřejné zakázky je podmínkou, aby byl výpis 

z evidence Rejstříku trestů bez záznamu. 

 

 

   5.      Požadavky na zpracování cenové nabídky 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v tomto členění: 
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Služba Cena – měsíční paušál za poskytování služby (v Kč) 

Senior taxi  

Baby taxi  

 

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které 

mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky. 

 

    6.     Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat doklady požadované zadavatelem: 

* identifikaci uchazeče doklady (doklady dle čl. 4)  

* vyplněný krycí list nabídky obsažený v příloze 

* podepsaný návrh smlouvy. 

 

    7.     Další nutné požadavky 

Provozovatel bude disponovat 2 osobními vozidly, z nichž alespoň jedno vozidlo má 

dostatečně velký prostor pro přepravu kompenzačních pomůcek seniora (např. skládací 

invalidní vozík, francouzské hole a apod.) a dále bude mít k dispozici dětskou sedačku 

dle norem pro převoz dětí. 

 

 

     8.    Zadavatel stanoví následující platební podmínky 

Úhrada za službu bude prováděna zadavatelem za každý ukončený kalendářní měsíc,      

na základě vystavené faktury, jejíž přílohou bude jmenný seznam přepravovaných osob 

s uvedením bydliště, roku narození. Splatnost faktury bude  15 dní. 

 

     9.    Požadavky pro zapracování nabídky 

Nabídka bude předložena v českém jazyce,  nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 

mohly zadavatele uvést v omyl  a musí obsahovat doklady požadované zadavatelem: 

* identifikace uchazeče a vyplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1zadávací 

dokumentace včetně cenové nabídky 

* doklady prokazující kvalifikaci. 

 

   10.     Kritéria hodnocení 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 

nabídky bude hodnocena podle její nejnižší ceny za poskytování služby za jeden 

kalendářní měsíc, tj. měsíční paušál za poskytování služby. 

 

   11.   Místo a lhůta podání nabídek 

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, doručená nejpozději  22.05.2019    

do 1200 hodin  na adresu: 

     Obecní úřad Dětmarovice 

     čp. 27  

     735 71 Dětmarovice  

Obálku označte nápisem NEOTVÍRAT  „Veřejná zakázka – Zajištění služby Senior 

taxi a Baby taxi “. 
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     12.  Ostatní 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy, nikoho nevybrat, 

vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou             

a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení. 
 

Dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 18, 

odst. 5). Ustanovení zákona jsou použita pouze podpůrně. 

 
 

Posouzení předložených cenový nabídek a výběr nejvhodnější nabídky provede Rada 

obce Dětmarovice. 

 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Krycí list   

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy 

 

 

 

 

           Ing. Ladislav Rosman v. r. 

                starosta obce 

 

 

 

 


