
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

K veřejné zakázce malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

Pod názvem: 

„Senior taxi Litovel“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

 

Veřejný zadavatel: 

Město Litovel, IČ: 00299138 
Se sídlem nám. Přemysla Otakara čp. 778, 784 01 Litovel, 
Zastoupené starostou panem Viktorem Kohoutem, 
Bankovní spojení KB, a. s., expozitura Litovel, č. účtu 19-3620811/0100 
 
2. předmět plnění veřejné zakázky 
 
2.1 vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky bude poskytnutí služeb spočívajících v přepravě seniorů 
od 65 let a osob s omezenou schopností pohybu TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem 
na území města Litovle, včetně místních částí a ulice Chořelice, za účelem návštěvy 
lékaře, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitaci, nádraží po Litovli nebo do Litovle, a to 
každý pracovní den v kalendářním roce od 07.00 – 18.00 hodin. 
 
Přeprava osob bude poskytována jako jednosměrná z místních částí do Litovle a po 
Litovli. Zpáteční jízda bude rovněž zpoplatněna. Za jednu jízdu se považuje 
jednosměrná přeprava, sousměrná přeprava se považuje za dvě jízdy. 
 
Dodavatel nebude přepravu osob poskytovat prostřednictvím jiné osoby. 
 
Dodavatel bude přepravní služby zajišťovat na základě telefonické objednávky jeden 
nebo dva dny předem. V případě objednávky v den přepravy dodavatel přepravu zajistí 
nejpozději do 1 hodiny od potvrzení objednávky. 
 
Dodavatel služby zajistí příjem telefonických objednávek na tel. č.                      každý 
den v době od           do            . 
 
Cena za přistavení vozidla bude hrazena přepravovanou osobou ve výši 20,- Kč vč. 
DPH. 
 
Přepravovaná osoba může být přepravena maximálně s jedním doprovodem; 
doprovod platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační 
údaje ani nepodepisuje žádný souhlas. 
 



Dodavatel může přepravovanou osobu podle této smlouvy přepravit maximálně 10krát 
za jeden kalendářní měsíc na základě zvláštní průkazky vydané MěÚ Litovel k využití 
uvedené služby.  
 
Za dodržení maximálního počtu jízd na jednoho seniora za měsíc zodpovídá dodavatel 
služby. V případě překročení limitu nebude jízda dodavateli proplacena. 
 
3. předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se neuveřejňuje. 
 
4. rozsah činností 
 
Služba bude poskytována v režimu taxislužby, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. časová náročnost 
 
Předpokládá se, že přeprava osob bude poskytována zejména v dopoledních 
hodinách, až 6 hod denně. 
 
6. způsob zajištění poskytování přepravy 
 
Služba bude poskytována v režimu taxislužby, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dodavatel ve vlastní evidenci bude evidovat záznamy o uskutečněné přepravě osoby 
v rozsahu: č. průkazky, datum jízdy, místo a čas zahájení a ukončení přepravy, počet 
ujetých km, celkový počet přeprav za jedním číslem průkazky a počet přeprav za 
všechny čísla průkazek. Tyto záznamy za skončený kalendářní měsíc předá 
objednateli (odboru sociálnímu a správnímu) ke kontrole před fakturací do pěti 
pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce v písemné podobě. Nebudou-li 
kontrolou shledány neshody, do sedmi pracovních dnů odbor sociální a správní vydá 
pokyn k fakturaci dodavateli. 
 
Dodavatel bude osobní motorové vozidlo, jímž bude služba poskytována, udržovat 
v řádném technického stavu umožňujícím provoz po pozemních komunikacích a při 
poskytování služby budou zohledněny potřeby přepravovaných osob. 
 
Dodavatel po celou dobu trvání této smlouvy bude mít vozidlo pojištěno, jak ze 
zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním 
s připojištěním všech sedadel. 
 
7. doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Doba plnění: zahájení poskytování přepravy se předpokládá ode dne 1.1. 2022 do 31. 
12. 2022. 
 



Místo plnění: na území města Litovle, včetně místních částí a ulice Chořelice. 
 
8. kvalifikace dodavatelů  
 
Poskytovatel prokáže potřebné oprávnění k podnikání a že je odborně způsobilý 
k zajištění přepravy. 
 
9. profesní způsobilost 
 
Výpis z obchodního rejstříku 
Doklad o oprávnění k podnikání 
 
10. požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
- celková nabídková cena za 1 km přepravy osoby bude uvedena vč. DPH 
 
11. způsob financování 
 
Objednatel neposkytuje zálohu. Úhrada služby bude prováděna na základě měsíčních 
faktur. 
 
12. návrh smlouvy 
 
Veřejný zadavatel přikládá návrh smlouvy. 
 
13. lhůta a místo pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.11.2021 ve 13.00 hod. 
Místo pro podání nabídky – podatelna Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla 
Otakara č. p. 778, 784 01 Litovel, zalepená obálka označená: „NEOTVÍRAT!“ „VZ – 
SENIOR TAXI LITOVEL“. 
 
14. jistota 
 
Zadavatel nepožaduje jistotu. 
 
15. místo a doba otevírání obálek 
 
Pracovna místostarosty, 29.11.2021 
 
16. hodnotící kritéria 
 
- celková výše nabídkové ceny za 1 km přepravy vč. DPH       váha 85 % 
 
- počet řidičů                                                                               váha 5 % 
 
- počet osobních automobilů                                                       váha 10 % 
 


