
 
 

Veřejná výzva k podání nabídek na provozování služby Senior taxi 

Varnsdorf 
 

Město Varnsdorf v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále  

v souladu se schváleným usnesením Rady města Varnsdorf č. 24/2023 ze dne 12.01.2023 

vyhlašuje tuto výzvu k předložení nabídek za níže uvedených podmínek. 

 

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli 
 

Název zadavatele: Město Varnsdorf 

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města 

IČ: 00261718 

DIČ: CZ00261718 

Tel: +420 417 545 111 

 

Kontaktní osoba ve věcech této výzvy k předložení nabídek: 

Ing. Radek Kříž – tajemník městského úřadu 

tel: +420 417 545 101, e-mail: radek.kriz@varnsdorf.cz 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je převoz osoby, která má trvalý pobyt na území města 
Varnsdorf a je starší 70 let včetně anebo která má trvalý pobyt na území města Varnsdorf a je 
držitelem průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“ po území města Varnsdorf včetně doprovodných služeb 
každý pracovní den v kalendářním roce v době od 07:00 – 16:00 hodin. Za doprovodné služby 
se považují zejména: 

- Přeprava doprovodu osoby v počtu jeden člověk, kdy tato další jedna osoba platbu za 
převoz nehradí; 

- Přeprava zdravotnických pomůcek (např. skládacích invalidních vozíků, chodítek, 
francouzských holí atd.) a nákupů; 

- Přeprava asistenčních psů (nikoli však domácích psů a jiných zvířat)  

3. Podmínky a požadavky na zajištění služby 

 

Služba Senior taxi Varnsdorf bude provozována v režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, v platném znění a dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon o silniční dopravě, v platném znění. Dopravce je odborně způsobilý k zajištění služby a 

má potřebná oprávnění dle veřejnoprávních předpisů. 

4. Doba plnění, místo plnění 
 

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: 02/2023 

Předpokládaný termín ukončení předmětu plnění veřejné zakázky: 12/2023 



 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín zahájení předmětu plnění předmětu veřejné 

zakázky v souladu s ukončením výběrového řízení a s termíny jednání orgánů města. 

 

Místem plnění je katastrální území města Varnsdorf. 

 

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500.000 Kč bez DPH. 

6. Podmínky účasti 

Uchazeč v nabídce dokládá splnění kvalifikace pouze čestným prohlášením, kterým prokazuje 

splnění kvalifikace. Uchazeč může použít vzory, které tvoří přílohy č. 2 – 4 této výzvy k podání 

nabídek. 

Před podpisem smlouvy předloží uchazeč kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti. 

Uchazeč může kopii pojistné smlouvy předložit také v nabídce. 

Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou 

textu smlouvy obligatorního charakteru. Text Návrhu smlouvy je přílohou č. 1 této výzvy. 

Předložený návrh smlouvy je závazný a uchazeč/dodavatel může do návrhu smlouvy doplnit 

pouze údaje v podstíněných místech PODSTÍNĚNÍ. Návrh smlouvy bude podepsán 

oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby 

podle občanského zákoníku. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu 

zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, 

bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje 

právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění. 

7. Lhůta pro podání nabídky a obsah nabídky 
 

Lhůta pro podání/doručení nabídek končí v pátek dne 10.02.2023 v 10:00 hod. Nabídky 

prosím adresujte poštou nebo osobně na podatelnu: 

Městský úřad Varnsdorf 

nám. E. Beneše 470 

407 47 Varnsdorf 

 

Obálku je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – Senior taxi Varnsdorf“.  Otevírání 

obálek s nabídkami a hodnocení proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů. 

8. Závěrečné prohlášení 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění a s úpravu podmínek výzvy, odmítnutí všech 

nabídek, případně na zrušení výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na 

veřejné nabídce takové nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek písemné výzvy. 

Zadavatel si vyhrazuje pravomoc vyloučit nabídky uchazečů, kteří jsou dlužníky města 

Varnsdorf. 

 

 

 



 
 

Příloha výzvy č. 1 – Smlouva o provozování služby Senior taxi (uchazeč/dodavatel vyplní pole 

označená ………...) 

S m l o u v a 
o provozování služby senior taxi 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany  
 
Objednatel:   Město Varnsdorf 
Sídlo:    nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
IČ:    00261718 
DIČ:    CZ00261718 
Zastoupen: 
- ve věcech smluvních: Jan Šimek, starosta města 
Telefon:   417 545 102 
- ve věcech provozních: Ing. Radek Kříž, tajemník 
Telefon:   417 545 101 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf 
Číslo účtu:   27-0921388329/0800 
 
a 
 
Dopravce:                     ……………………….. 
Zastoupen:                       ……………………….. 
Sídlo:                                 ……………………….. 
Telefon                              ……………….………. 
IČ:                                      ……………………….. 
DIČ:                                  ……………………….. 
Bankovní spojení:              ……………………….. 
Číslo účtu:                         ……………………….. 
 
na základě předložené nabídky ze dne …………… tuto Smlouvu o provozování služby senior 
taxi (dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Objednatel má zájem o realizaci projektu provozování služby senior taxi ve Varnsdorfu za 
níže uvedených podmínek. Projekt bude financován z prostředků Objednatele za 
současného přispění přepravované osoby. 
 

2. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při provozování 
činností označených jako „Senior taxi Varnsdorf“. 
 

3. Oprávněným občanem se dle této smlouvy rozumí: občan, který je držitel Karty 
Senior taxi Varnsdorf vydané Městským úřadem ve Varnsdorfu a zároveň držitelem 
kupónu opravňujícího k přepravě v příslušném období. 

 

4. Městský úřad ve Varnsdorfu vydá Kartu Senior taxi Varnsdorf osobě, která má trvalý 
pobyt na území města Varnsdorf a je starší 70 let včetně anebo která má trvalý pobyt na 
území města Varnsdorf a je držitelem průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“. 

 

5. Držiteli Karty Senior taxi Varnsdorf vydá Městský úřad ve Varnsdorfu na každý kalendářní 
měsíc v roce 6 (šest) Kupónů, který Oprávněný občan předloží k přepravě před zahájením 



 
 

každé jednotlivé jízdy. Jeden kupón je určen na jednu jízdu. Za jednu jízdu se považuje 
jednosměrná přeprava. Obousměrná přeprava se považuje za dvě jízdy.  

 

6. Službou „Senior taxi Varnsdorf“ se rozumí převoz Oprávněných občanů po území 
města Varnsdorf včetně doprovodných služeb každý pracovní den v kalendářním roce 
v době od 07:00 – 16:00 hodin. Za doprovodné služby se považují zejména: 
- Přeprava doprovodu Oprávněného občana v počtu jeden (1) člověk, kdy tato další 

jedna osoba platbu za převoz nehradí; 
- Přeprava zdravotnických pomůcek (např. skládacích invalidních vozíků, chodítek, 

francouzských holí atd.) a nákupů; 
- přeprava asistenčních psů (nikoli však domácích psů a jiných zvířat). 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Dopravce se zavazuje pro Objednatele zajišťovat Službu Senior taxi Varnsdorf pro 

Oprávněné občany. Objednatel se zavazuje zaplatit za tuto činnost Dopravci cenu dle této 
smlouvy. 
 

2. Služba Senior taxi Varnsdorf bude provozována v režimu taxislužby dle zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění. 
 

3. Dopravce výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této 
smlouvy a má potřebná oprávnění dle veřejnoprávních předpisů. 
 

III. 
Doba plnění, skončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2023. 

 
2. Tuto smlouvu lze ukončit: 

 

a) dohodou smluvních stran v písemné formě s tím, že smlouva končí dnem uvedeným 
v takové dohodě; 

b) výpovědí jedné ze smluvních stran v písemné formě s výpovědní dobu 3 měsíce, která 
počíná běžet prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena; 

c) odstoupením od smlouvy v písemné formě ze strany Objednatele v případě, že 
Dopravce prokazatelně poruší významnou povinnost mu stanovenou touto smlouvou 
nebo zákonem (zejména opakované – nejméně dvakrát – neprovedení přepravy 
Oprávněného občana bez objektivního důvodu, zánik nebo nepředložení pojistné 
smlouvy na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případě havarijního pojištění a 
jiné). Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení je 
nutné uvést důvod odstoupení, jinak je neplatné; 

d) odstoupením od smlouvy v písemné formě ze strany Dopravce v případě, že je 
Objednatel v prodlení s úhradou více než dvou po sobě jdoucích faktur. Dále v případě, 
že Objednatel vyzve Dopravce k přerušení činnosti dle této smlouvy a toto přerušení 
trvá déle než 3 měsíce. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 
V odstoupení je nutné uvést důvod odstoupení, jinak je neplatné. 

 
3. Tato smlouva zaniká automaticky v případě, kdy Dopravce ztratí oprávnění 

k podnikatelské činnosti nutné k plnění závazku dle této smlouvy. 
 



 
 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu vyzvat Dopravce k přerušení činnosti dle 
této smlouvy, a to formou písemného sdělení, které je povinen mu doručit minimálně 15 
dnů přede dnem, od kterého má dle tohoto písemného sdělení přerušení činnosti Dopravce 
nastat. Dopravce je povinen přerušit provádění Služby Senior Taxi Varnsdorf ode dne, 
který Objednatel uvedl ve svém písemném sdělení. Dopravci v případě takového postupu 
Objednatele nevzniká nárok na náhradu škody vůči Objednateli, resp. se jí vzdává. 

 

IV. 
Doba, místo a způsob plnění 

 
1. Místem a dobou plnění se rozumí území města Varnsdorf každý pracovní den 

v kalendářním roce v době od 07:00 – 16:00 hodin. 
 

2. Dopravce bude provádět přepravu Oprávněného občana na základě telefonické 
objednávky na telefonní čísla: …………………………….. Dopravce je povinen zajistit 
dostupnost těchto kontaktů minimálně v době od 07:00 – 16:00 hodin každý pracovní den 
v kalendářním roce. Přepravu je Dopravce povinen provést v termínu ujednaném 
s Oprávněným občanem s výjimkou vytíženosti všech vozidel, které Dopravce k přepravě 
využívá. V takovém případě je Dopravce povinen provést přepravu v nejbližším možném 
termínu po dohodě s Oprávněným občanem. 

 

3. Dopravce se zavazuje: 
 

a) činnost na základě této smlouvy vykonávat vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy České republiky; 

b) přepravu provádět nejkratší možnou trasou; 
c) přejímat Kupóny od Oprávněných občanů, uchovávat je a následně přikládat 

k fakturaci za daný kalendářní měsíc; vyžadovat předložení Karty Senior taxi 
Varnsdorf. Dopravce není oprávněn provést přepravu osoby bez Karty Senior taxi 
Varnsdorf anebo bez Kupónu dle této smlouvy; v případě, že tak učiní, nejedná se o 
činnost dle této smlouvy; 

d) udržovat vozidla, jimiž bude probíhat přeprava, v řádném technickém stavu, v čistotě 
vně i uvnitř, a je povinen vyžadovat a zajistit zákaz kouření v interiéru vozidel; 

e) zajistit bezpečnost a pohodlí přepravovaných osob, dodržovat zásady slušného 
chování; 

f) mít k vozidlům, jež používá k přepravě, uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění, včetně pojištění všech 
sedadel, tedy na nich přepravovaných osob, stejně jako úrazové pojištění 
přepravovaných osob. Smlouvy je povinen před podpisem této smlouvy předložit 
Objednateli. V případě uzavření dodatku k pojistné smlouvě, případně v případě 
uzavření nové smlouvy tuto do 5 dnů v kopii předložit Objednateli. Je povinen zajistit, 
že pojistné smlouvy, resp. pojištění budou platné a účinné po celou dobu účinnosti této 
smlouvy; 

g) nahradit Oprávněným občanům, včetně jejich doprovodu, případě pozůstalým osobám, 
újmu na životě, zdraví a škodu na přepravovaných věcech; za škodu těmto osobám 
odpovídá Dopravce; 

h) pro případ přepravy více Oprávněných občanů najednou z jedné adresy bere na 
vědomí, že cenu dopravy bude hradit jen jedna z nich; 

i) po celou dobu přepravy mít zapnutý taxametr; 
j) mít vozidla používaná k přepravě označena logem dle případného písemného 

požadavku Objednatele, a to bez nároku na úplatu pro Dopravce. Náklady na 
vyhotovení loga ponese Objednatel. 
 



 
 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění přepravy a požadovat, aby Dopravce 
sjednal nápravu v případě zjištění pochybení. Nesjedná-li ji ani na písemnou výzvu 
Objednatele, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

 
V. 

Cena za plnění dle této smlouvy a platební podmínky 
 
1. Smluvní strany ujednaly, že cena za plnění dle této bude obsahovat veškeré nákladové 

složky a zisk Dopravce k zabezpečení řádného poskytování služeb dle této smlouvy. 
 

2. Cena přepravy za každou jednotlivou jízdu pro Oprávněného občana se řídí ceníkem 
Dopravce. Dotace od Objednatele Dopravci na každou jednotlivou jízdu bude činit částku 
ve výši 30,- Kč vč. DPH; při překročení částky si další náklady hradí Oprávněný občan 
samostatně. 
 

3. Částku ve výši 30,- Kč vč. DPH uhradí Objednatel Dopravci v rámci měsíční fakturace na 
základě předloženého Kupónu od Oprávněného občana, jak je popsáno níže. Zbylou část 
ceny každé jednotlivé jízdy uhradí Dopravci Oprávněný občan. Tato platba je příjmem 
Dopravce.  
 

4. Dopravce není oprávněn účtovat cokoliv osobě doprovázející Oprávněnou osobu, stejně 
jako ani za doprovodné služby. 

5. Dopravce bude jednou měsíčně, vždy po uplynutí předchozího kalendářního měsíce, 
vystavovat fakturu – daňový doklad. Faktury budou předávány Objednateli osobně nebo 
na e-mailovou adresu faktury@varnsdorf.cz se splatností minimálně 14 dnů nejpozději do 
15. dne následujícího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za nějž fakturace 
probíhá. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Dopravce. 
Datum uskutečněného zdanitelného plnění je vždy poslední den předchozího kalendářního 
měsíce. 
 

6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit s uvedením důvodu vrácení, pokud bude obsahovat 
nesprávné údaje. V tom případě se faktura považuje za nedoručenou a Objednatel není 
v prodlení s úhradou faktury. Dopravce je povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. 
 

7. Vyjma náležitostí stanovenými platnou legislativou musí Dopravce ve faktuře uvést: 
a) Číslo a datum vystavení faktury, 
b) Název této smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) Označení banky a účtu, na který má být placeno, 
d) Lhůta splatnosti, 
e) Označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktu, 
f) IČ a DIČ smluvních stran, jejich správné názvy a sídlo, 
g) Počet provedených přeprav (jízd) s tím, že tyto je Dopravce povinen doložit Kupóny od 

oprávněných občanů; 
h) Fakturovanou částku, která se rovná počtu provedených jízd vynásobeným částkou ve 

výši 30,- Kč vč. DPH (čl. V., odst. 2., 3. této smlouvy). 
 

8. Objednatel neposkytne Dopravci žádné zálohové platby. 
  

mailto:faktury@varnsdorf.cz


 
 

VI. 
Ochrana osobních údajů, závazek mlčenlivosti 

 
1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s plněním této smlouvy 
přijdou do styku.  Smluvní strany prohlašují, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známé jako „GDPR“). 
 

2. Dopravce souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a Objednatel 
je oprávněn jej jako veřejnoprávní korporace zveřejnit, stejně jako si je vědom povinností 
Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. 
 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že Dopravce nesplní některou ze svých smluvních povinností (je v prodlení 

s poskytováním služeb, případně je poskytuje v rozporu s touto smlouvou), je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i započatý den 
takového porušení smlouvy.  
 

2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury – daňového dokladu, 
je povinen zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
 

3. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet této smluvní pokuty na odměnu 
Dopravce z této smlouvy.  
 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuty jsou 
splatné doručením výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k 

řádnému zveřejnění do Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Nejdříve tímto dnem nabude smlouva 
účinnosti. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

3. Dopravce není oprávněn přenechat plnění dle této smlouvy jiné osobě. 
 

4. Dopravce je povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

5. Případné změny ve smlouvě se řeší formou jednotlivých písemných dodatků, a to pouze s 
písemným souhlasem obou stran.  

 



 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

7. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

8. Tato smlouva byla schválena na 5. schůzi Rady města Varnsdorf usnesením č. 24/2023 
dne 12.01.2023. 

 
 
Ve Varnsdorfu dne                                                        Ve Varnsdorfu dne 
 
Objednatel:                                                               Dopravce: 
 
 
 
 
………………………………..                                      …………………………………. 
 
Jan Šimek                                                                             ……………………….. 
Starosta města Varnsdorf                                                     …………………… 
                                                                                             …………………….. 

 

 
  



 
 

Příloha výzvy č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (uchazeč/dodavatel vyplní pole 

označená ………...) 

 
Název veřejné zakázky: Provozování služby Senior taxi Varnsdorf pro období 2023 
 

Identifikační údaje dodavatele 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupen: 
Právní forma: 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 

 
 
 

(dále jen „dodavatel“) tímto prohlašuje, že není dodavatelem, který  

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; (dodavatel 
vybere vhodnou variantu z níže uvedených a nehodící se text vypustí) 
 

• tuto podmínku splňuje dodavatel jako podnikající fyzická osoba 

• tuto podmínku splňuje dodavatel jako právnická osoba a zároveň každý člen jejího 
statutárního orgánu, tak i každá právnická osoba, která je členem statutárního 
orgánu dodavatele, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a i 
každá osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; 

• tuto podmínku splňuje při účasti v zadávacím řízení pobočky závodu zahraniční 
právnické osoby, tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; 

• tuto podmínku splňuje při účasti v zadávacím řízení pobočky závodu české právnické 
osoby, tato pobočka závodu jako právnická osoba a zároveň každý člen jejího 
statutárního orgánu, tak i každá právnická osoba, která je členem statutárního 
orgánu pobočky závodu, tak i každý člen statutárního orgánu takové právnické 
osoby a i každá osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
pobočky závodu a vedoucí pobočky závodu. 

 
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek;  
 

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění;  

 
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
 

- je v likvidaci1, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku2, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu3 nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.  

 
1 § 187 občanského zákoníku 
2 § 136 zákona č. 128/20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
3 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s 

tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví  

o změně některých souvisejících zákonů.  

 

aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Výše uvedené prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si 
vědom/a všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.   
 
 

  
 
Podpis oprávněné osoby:  
 
 
 
…………………………………………………. 

 
 
Razítko:  
 
 
 
…………………….. 

 
Titul, jméno, příjmení, funkce: ………………………………………….. 

 

 

Datum: ………………………………….. 

 

  



 
 

Příloha výzvy č. 3 – Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti (uchazeč/dodavatel vyplní pole 

označená ………...) 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 
Název veřejné zakázky: Provozování služby Senior taxi Varnsdorf pro období 2023 
 

Identifikační údaje dodavatel 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupen: 
Právní forma: 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 

 

 
Já (my), níže podepsaný(í), čestně prohlašuji(eme), že dodavatel  ………... (obchodní firma): 
 

− splňuje profesní způsobilost, tj. je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné 
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

− pokud není uchazeč v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci zapsán, uvede o 
tom prohlášení zde: ………... 
 

− splňuje profesní způsobilost, tj. je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky – tj. předmět podnikání silniční motorová doprava - osobní provozovaná 
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

 
Výše uvedené prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si 
vědom/a všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.   

 

 
 
Podpis oprávněné osoby:  
 
 
 
………... 

 
 
Razítko: 
 
  
 
………... 

 
Titul, jméno, příjmení, funkce: ………... 

 

Datum: ………... 

 

  



 
 

Příloha výzvy č. 4 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

 
Název veřejné zakázky: Provozování služby Senior taxi Varnsdorf pro období 2023 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupen: 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 

Město Varnsdorf 
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
Janem Šimkem, starostou 
00261718 
CZ 00261718 

Identifikační údaje dodavatele 

Název:  
Statutární zástupce: 
Osoba oprávněná jednat: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 
Kontaktní osoba, tel., e-mail: 

 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
 
Podpis oprávněné osoby:  
 
 
 
………………………………………………………. 

 
 
Razítko:  
 
 
 
……………………. 

 
Titul, jméno, příjmení, funkce: …………………………………………. 

 


