město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Senior doprava Cheb“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_714.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby senior dopravy (taxislužby) pro občany s trvalým
pobytem na vymezeném území města Chebu a v některých přilehlých obcích, kteří jsou držiteli
průkazu ZTP, ZTP/P nebo dovršili min. 65 let. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu 1 ZD.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 600 000 Kč bez DPH.
CPV: 60120000-5 - Taxislužba
3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby bylo zvoleno otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona.
Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 12.10.2020 odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona.

4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
Pavol Stredný, Komorní 2012/25, 350 02 Cheb, IČO: 72197897.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
Lokace
Vymezené ulice na území města Chebu

Nabídková cena dopravce za jednu jízdu v Kč
bez DPH (hrazeno městem Cheb)
30,00

Okolní lokality ve správním obvodu města Cheb
Podhrad

64,00

Okolní lokality ve správním obvodu města Chebu - 1
Jindřichov

71,00

Dolní Dvory

61,00

Pelhřimov

70,00

Tršnice

95,00

Cetnov

137,00

Střížov

73,00

Skalka (Stein)

90,00

Hradiště

47,00

Podhoří

63,00

Hrozňatov

141,00

Okolní lokality ve správním obvodu města Chebu - 2
Chlumeček

64,00

Chvoječná

106,00

Svatý Kříž

51,00

Na Hůrce

90,00

Bříza

161,00

Pod Hůrkou

90,00

Horní Dvory

30,00

Loužek

146,00

Slapany

93,00

Klest

132,00

Dřenice

116,00

Komorní Dvůr

90,00

Zadavatel nemá žádnou informaci, že by se na plnění veřejné zakázky podíleli poddodavatelé.
Základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídek ve smyslu § 114 odst. 1
zákona. Zadavatel měl ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny,
a to dle níže uvedených kritérií.

Dílčí hodnotící kritéria:

Váha dílčího kritéria:

A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 1 jízdu v rámci
vymezených ulic na území města Chebu

40 %

B. Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 1 jízdu v rámci
lokace Podhrad

30 %

C. Součet nabídkových cen v Kč bez DPH za 1 jízdu v rámci
okolních lokalit ve správním obvodu města Chebu - 1

20 %

D. Součet nabídkových cen v Kč bez DPH za 1 jízdu v rámci
okolních lokalit ve správním obvodu města Chebu - 2

10 %

V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona nebylo hodnocení nabídek provedeno. V rámci
zadávacího řízení byla podána nabídka pouze 1 účastníkem.
Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu a jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka vybraného dodavatele byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
se závěrem, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
5. Účastníci zadávacího řízení

Účastník
Pavol Stredný
Komorní 2012/25, 350 02 Cheb

IČO

72197897

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení včetně odůvodnění
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Odůvodnění nerozdělení předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka nebyla rozdělena do částí z důvodu zajištění jednotné, přehledné a ucelené služby
SENIOR DOPRAVA CHEB, která slouží obyvatelům ve věkové skupině 65 a více let,
a dospělým osobám, které jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, mající trvalý pobyt ve městě
Chebu a ve vyjmenovaných lokalitách města Chebu. Rozdělením předmětu veřejné zakázky
na části by tak mohlo dojít k problémům s využíváním příslušných služeb a složitosti jejich
objednávání ze strany obyvatelstva (označení vozidel, telefonní čísla, různí dodavatelé), které by
zvláště u starších uživatelů služby mohlo být matoucí, a dostupnost služby by se stala méně
komfortní. Navíc v rámci města Chebu a jeho přilehlých lokalit (např. Háje, atd.) by mohly vnikat

problémy s dopravou klientů do dalších částí, jelikož ti by mohli poté být přepravováni různými
dodavateli a navíc s větší časovou prodlevou. Ve většině z okolních lokalit města Chebu a jím
samotném platí i rozdílné jízdné. Služba senior dopravy má umožňovat využití rychlé, jednotné,
dostupné a přehledné služby obyvatelům splňujícím podmínky pro vydání průkazu SENIOR
DOPRAVA CHEB s trvalým pobytem ve městě Chebu a ve vyjmenovaných lokalitách města
Chebu.
8. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele

Jiří
Černý

Digitálně podepsal
Jiří Černý
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Mgr. Antonín Jalovec, starosta

