Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1570, 539 23 Hlinsko
Č.j.:
Spis. znak – skart. znak/lhůta:
Vyřizuje:
Tel.:
E – mail:
Počet listů:
V Hlinsku dne:

Hl /2020/SOC
91.1-V/5
Bc. Martin Vtípil, DiS.
469 315 371
vtipil@hlinsko.cz
4
11.11.2020

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Provozování služby HLINECKÉ TAXI 2021 - 2022“
ZADAVATEL:
Název:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba
e-mail:
tel.:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslav Krčil, DiS. - starosta města
00270059
CZ00270059
Bc. Martin Vtípil, DiS.
vtipil@hlinsko.cz
469 315 371

(dále jen „zadavatel“)
VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle čl. 2.3 Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek č. 01/2017/R ve znění dodatku č. 1 městského úřadu Hlinsko.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předpokládaná hodnota zakázky je Kč 300.000,- bez DPH.
Jde o předpokládanou hodnotu zakázky na celou dobu poskytování služby (leden 2021 – prosinec
2022).

I. Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provozování přepravy pro občany města Hlinska a jeho místních částí s
názvem HLINECKÉ TAXI na území města Hlinska a jeho místních částí za podmínek daných výzvou
k podání nabídek, touto zadávací dokumentací a Smlouvou o poskytnutí služeb (dále „Smlouva“).
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Služba bude poskytována pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska a jeho místních částí,
kteří jsou:
a) ve věku 65 let a starší,
b) držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením typu TP, ZTP, ZTP/P,
c) osobou doprovázející dítě ve věku do 4 let.
Výše uvedené oprávněné osoby jsou na území města Hlinska a jeho místních částí dopravovány z
místa jejich bydliště do níže uvedených míst a z těchto míst zpět do místa jejich bydliště, případně
mezi níže uvedenými místy:
a) zdravotnická zařízení včetně lékáren nacházející se na území města Hlinska a jeho místních částí,
b) úřady a další veřejné instituce, kostely a modlitebny, veřejná pohřebiště nacházející se na území
města Hlinska a jeho místních částí,
c) hlinecké vlakové a autobusové nádraží,
d) sídla volnočasových aktivit pro skupiny, kterých se zvýhodněná přeprava týká, nacházející se na
území města Hlinska (podrobný seznam sídel těchto organizací viz. Smlouva).
Průběh plnění:










Poskytovatel služby bude přepravovat pouze osoby, které se prokáží platným průkazem
„Hlineckého taxi“ vydaným Odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského
úřadu Hlinsko, včetně přepravy menších břemen a zavazadel oprávněného uživatele, popř.
zdravotních pomůcek apod. (mechanický invalidní vozík, chodítko, složený dětský kočárek
atd.).
Přepravovaná osoba může být v doprovodu maximálně jedné osoby, doprovázející osoba
platbu za přistavení vozidla nehradí a poskytovatel služby nebude vyžadovat od doprovázející
osoby žádné identifikační údaje. Zadavatel uhradí poskytovateli v uvedeném případě cenu
jedné jízdy.
Jízdou se rozumí přeprava osoby mezi nástupním a výstupním místem. Zpáteční jízda bude
považována za samostatnou jízdu. Proto přepravovaná osoba uhradí opět částku za přistavení
vozidla a zadavatel cenu jízdy.
Doprava bude provozována v pracovních dnech (pondělí-pátek) od 07:00 do 16:00 hodin.
Přepravní službu „Hlinecké taxi“ se poskytovatel zavazuje poskytnout na základě telefonické
objednávky jednotlivých oprávněných osob, která musí být učiněna alespoň jeden den přede
dnem, v němž má být služba poskytnuta, a to v době od 7:00 do 18:00 hodin. Budou-li to
umožňovat provozní podmínky poskytovatele, je poskytovatel povinen poskytnout službu
„Hlinecké taxi“ i v den jejího objednání. Poskytovatel se zavazuje, že telefonní číslo, na němž
mohou oprávněné osoby učinit objednávku, bude po celou dobu, po kterou je Poskytovatel
povinen přijímat objednávky na poskytnutí služby „Hlinecké taxi“ (tj. od 7:00 do 18:00 hodin)
dostupné.
Poskytovatel služby musí zaznamenávat objednané a uskutečněné jízdy. Poskytovatel služby
je povinen evidovat: číslo průkazu osoby, místo počátku jízdy, cíl jízdy, datum a čas přepravy.

Pomoc při nastupování a vystupování osob využívajících invalidního vozíku:
Osoba závislá při pohybu na invalidním vozíku, která využívá tuto přepravu, využije pomoci svého
průvodce, nebo musí být schopna sama přesednout z vozíku na sedadlo a opačně. Řidič vyčká
nasednutí osoby do vozidla, složí vozík a naloží jej do zavazadlového prostoru vozidla, v cíli pak
invalidní vozík přistaví osobě k jejímu bezpečnému nasednutí. Přepravovaná osoba si přesedne
vlastními silami nebo za pomoci svého průvodce. Obdobně se bude postupovat u přepravovaných osob
s horší pohyblivostí využívajících např. chodítka.
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Cenové podmínky:






Poskytovatel služby obdrží od přepravované osoby za přistavení vozidla částku v hotovosti Kč
20,- včetně DPH. Cenu za uskutečněnou jízdu dle nabídkové ceny uhradí poskytovateli
zadavatel.
V případě, že z jednoho přepravního místa cestuje do stejného cílového místa více
oprávněných osob, každý z nich poskytovateli uhradí částku za přistavení vozidla. Zadavatel v
uvedeném případě uhradí poskytovateli cenu jedné jízdy.
Zadavatel bude poskytovateli služby hradit na základě měsíční fakturace finanční částku dle
výkazu objednaných a uskutečněných jízd. Tento výkaz bude veden poskytovatelem služby za
každý kalendářní měsíc a bude doručen spolu s fakturou ve lhůtě do 10 pracovních dnů od
ukončení kalendářního měsíce zadavateli.
V případě objednání jízdy oprávněnou osobou a přistavení vozidla na místo uvedené v
objednávce, ale neuskutečnění jízdy z důvodu nenastoupení osoby k přepravě, nebude jízda
zadavatelem poskytovateli služby proplacena z důvodu jejího neuskutečnění. Poskytovatel
zaeviduje neuskutečněnou objednanou jízdu.

Požadavky na vozidlo služby:







Vozidlo musí mít dostatečný úložný prostor pro přepravu menších břemen a zavazadel
oprávněného uživatele, popř. zdravotních pomůcek apod. (mechanický invalidní vozík,
chodítko, složený dětský kočárek atd.).
Poskytovatel služby musí disponovat dostatečným množstvím dětských sedaček (tj. alespoň 2
ks) pro přepravu dětí ve věku 0 - 4 roky, které bude moci použít při přepravě dítěte ve vozidle.
Vozidlo bude po celou dobu provozování v řádném technickém stavu, bude po celou dobu
provozování služby pojištěno jak ze zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak
i havarijním pojištěním, včetně připojištění všech sedadel ve vozidle.
Interiér i exteriér vozidla bude udržován v čistotě a ve vozidlech se nebude kouřit.
Vozidlo bude po celou dobu plnění viditelně označeno způsobem odkazujícím na název
služby, zadavatele a případně i poskytovatele služby (viz. Smlouva).

Poskytovatel služby se zavazuje poskytovat službu v režimu taxislužby dle zák. č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo na v průběhu plnění změnit věkovou hranici osob, cílové skupiny a
rovněž přepravní místa.

II. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zahrnuty v návrhu Smlouvy o poskytování služby (příloha č. 2 výzvy).
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III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel v nabídce uvede výši nabídkové ceny za 1 jízdu (přeprava osoby mezi nástupním a
výstupním místem) v tomto členění:
 nabídková cena za 1 jízdu v Kč bez DPH
 samostatně DPH
 celková cena za 1 jízdu v Kč včetně DPH

IV. Způsob hodnocení nabídek

Kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové
ceny, tj. cena za 1 jízdu v Kč bez DPH.

V. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka zpracovaná v českém jazyce bude obsahovat:
 identifikační údaje dodavatele – obchodní jméno, sídlo, IČO, bankovní spojení, telefonní a
emailové spojení
 výši nabídkové ceny
VI. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 30 dní.

VII. Podání nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude v českém jazyce.
Nabídka bude doručena:


emailem na adresu vtipil@hlinsko.cz

Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 23.11.2020

Bc. Martin Vtípil, DiS.
vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
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