Zadavatel
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Provozování služby Baby a Senior taxi
Způsob zadání
Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 23.05.2019

Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona
1. Označení zadavatele
Město Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
zastoupeno Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
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 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.
Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části
zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o provozování služby baby a senior taxi.
Všechny tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu zadavatele.
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 19,83 Kč bez DPH, 24 Kč vč. DPH za 1
km jízdy při převozu Oprávněné osoby.
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení.

3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název ROSI LOGISTIK, s.r.o.
Sídlo
Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
04598695
DIČ
CZ04598695
4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
5. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně jejího
odůvodnění
Z důvodu účasti jediného účastníka v zadávacím řízení, zadavatel neprovádí
hodnocení nabídky.
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka:
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název ROSI LOGISTIK, s.r.o.
Sídlo
Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
04598695
DIČ
CZ04598695
6. Označení poddodavatelů dodavatele
Plnění VZ bude probíhat bez účasti poddodavatelů.
K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. g) až n) zákona stranou zadavatele
nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí.
v Novém Jičíně dne 18.07.2019
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

