VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce na služby dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ

„Provozování služby Baby a Senior taxi“
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek zadavatele města Nový Jičín (dále jen
„elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na
https://ezak.novyjicin.cz/
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Město Nový Jičín
Sídlo zadavatele:
Masarykovo náměstí 1/1
Nový Jičín, 741 01
Identifikační číslo (IČO) zadavatele: 00298212
Oprávněná osoba zadavatele:
Bc. Stanislav Kopecký - starosta města
Kontaktní osoba
odpovědná za realizaci VZ:
Mgr. Daniela Susíková, vedoucí Odboru
sociálních věcí
spojení: 556 768240
e-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz
Kontaktní osoba
odpovědná za administraci VZ:
Ing. Alena Seibertová, administrátor VZ
spojení: 556 768396
e-mail: aseibertova@novyjicin-town.cz
Adresa profilu zadavatele:
https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
Druh zadavatele:
územní samosprávný celek, resp. regionální či
místní orgán
2. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh
dle § 53 odst. 3 ZZVZ.
3. CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní režim
Zakázka podle předmětu: služba
Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: 60120000-5 - Taxislužba
Předmět zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb
spočívajících v provozování „Baby a Senior taxi“ (dále jen „Služby BaS taxi“), tj.
v zajišťování přepravní Služby BaS taxi pro občany s trvalým pobytem na území města
Nový Jičín, včetně jeho místních částí - Loučky, Kojetína, Straníku, Bludovic a Žiliny
(dále jen „Území města“), kteří dovršili věk 65 let (senior taxi) nebo kteří nepřekročili věk
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4 let (baby taxi) nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení
a jsou zároveň držiteli průkazu Baby - Senior taxi Nový Jičín vydaného městem Nový
Jičín na daný kalendářní rok (dále jen „Oprávněná osoba“), a to včetně jejich doprovodu
v počtu max. 1 osoba a bezúplatné přepravy menších břemen, spoluzavazadel
či kompenzačních pomůcek (skládací invalidní vozík, chodítko, francouzské hole,
kočárky apod.).
Počet oprávněných osob na území města Nový Jičín je cca 4 500 osob starších 65
let, 1 250 osob do 4 let věku, 574 držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, podmínky zajištění a provozování
Služby BaS taxi jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 400 000 Kč bez DPH (za 4 roky plnění, roční
plnění 600 000 Kč bez DPH)
Doba plnění zakázky: doba plnění je stanovena na dobu neurčitou, zahájení plnění
poskytování Služby BaS taxi je 01.10.2019. Další podmínky doby plnění předmětu
veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Místo a prohlídka místa plnění zakázky: území města Nový Jičín, včetně jeho místních
částí - Loučky, Kojetína, Straníku, Bludovic a Žiliny. Prohlídka místa plnění neproběhne.
Místo plnění zakázky je veřejně přístupné.
3. PRAVIDLA PRO VYSVÉTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Přestože zadávací podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast
v zadávacím řízení, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávací dokumentace,
a to v souladu s ust. § 98 odst. 3 a 4, § 53 odst. 3 ZZVZ. Žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace mohou dodavatelé zasílat na e-mailovou adresu
aseibertova@novyjicin-town.cz nebo elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.novyjicin.cz/, kde v detailu veřejné zakázky
v oddíle „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“ je po přihlášení
dodavatele otevřeno okno „poslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“.
Zadavatel poskytne dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust.
§ 98, § 54 odst. 5 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje sledovat informace k veřejné zakázce v elektronickém nástroji
E-ZAK.
4. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese
https://ezak.novyjicin.cz/, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídky je zadavatelem stanovena do 12.06.2019, 10:00 hod.
Zadavatel doporučuje členění nabídky do jednotlivých datových souborů s ohledem
na obsah nabídky (viz bod 9 zadávací dokumentace) a přiměřeně k rozsahu nabídky
(např. datový soubor s rozpočtem, datový soubor s doklady k prokázání splnění
kvalifikace apod.).
Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s ust. § 109 odst. 1 ZZVZ
po uplynutí lhůty pro podání nabídek a proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího
řízení a dalších osob.
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5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKOVÉ CENY
Podání nabídek v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě mimo
elektronický nástroj E-ZAK se nepřipouští.
Pro podání nabídky a plném využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Tímto se provede
jeho identifikace a autentizace.
Pokud za účastníka jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky dodavatele mj.
originál nebo úředně ověřená kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou jednat
za účastníka v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj účastník zapsán.
Nabídka bude obsahovat návrh Smlouvy. Doplněný návrh Smlouvy je pro účastníka
závazný. Nabídka bude obsahovat doklady o kvalifikaci případně další dokumenty.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje).
Každý dodavatel může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku,
individuálně nebo společně s dalšími dodavateli.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení individuálně nebo společně s dalšími
dodavateli, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel tohoto účastníka řízení, vyloučí.
Písemná nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického
nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění
všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti
nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek
a jejich protokolárního zpřístupnění.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:
 krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka a hodnotící kritéria,
 obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
 doklady prokazující splnění kvalifikace,
 návrh Smlouvy s nabídkovou cenou (v požadovaném členění),
 ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
 informace o celkovém počtu listů nabídky.
Požadavky zadavatele na formální úpravu nabídky mají doporučující charakter.
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena, tj. cena za 1 km v Kč
bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena bez DPH bude vložena do elektronického
nástroje E-ZAK.
Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek,
zpracování nabídkové ceny jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH
DOKLADŮ
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
- splnění základní způsobilosti stanovené v § 74 odst. 1 ZZVZ;
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- splnění profesní způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ;
- splnění technické kvalifikace stanovené v § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů jsou blíže
specifikovány v zadávací dokumentaci.
7. HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny (100%).
Způsob hodnocení nabídek je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

v Novém Jičíně, dne 23.05.2019
Bc. Stanislav Kopecký, starosta města
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