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Ve Valašském Meziříčí 20. 12. 2021 
 

  

Věc: Výzva k podání nabídky - výběrového řízení na zajištění dopravy – jaro 
2022 
 
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek – oddíl kopané vyhlašuje výběrové 
řízení na zajištění autobusové dopravy na období jaro 2022 (tj. 15. 1. 2022 – 30. 6. 
2022). Předmětem dopravy jsou přátelské a mistrovské zápasy oddílu kopané.  
 
Předpokládaný rozsah autobusové dopravy činí: cca 40 autobusových výjezdů 
Předpokládaný rozsah ujetých kilometrů činí: cca 5.000 km 
Předpokládaný rozsah čekací doby: cca 185 hodin 
Termín plnění: 15. 1. 2022 – 30. 6. 2022 
 
Způsob podání nabídky 
 
Termín ukončení příjmů nabídek:  
do 10. 1. 2022; 12:00 
 
Způsob dodání:  

• fyzicky na sídle vyhlašovatele (Žerotínova 736, Valašské Meziříčí, 757 01) 
nebo  

• elektronicky do datové schránky vyhlašovatele sv5bu2j 
 
Požadované dokumenty:  

1. Řádně vyplněnou (žlutě označená pole) a podepsanou rámcovou smlouvu o 
zajištění přepravy osob  

2. Kopii živnostenského oprávnění prokazující činnost podnikaní v přepravě osob 
3. Čestné prohlášení o způsobilosti zajištění požadované autobusové dopravy 

 
Způsob hodnocení: bude vybrán dopravce s nejnižší nabídkovou cenou 
 
 
Doplňující informace: 

• Dopravce bere na vědomí, že doprava bude poptávána zejména ve 
víkendových termínech, v řádech jednotek poté v pracovní dny nebo ve dnech 
státního svátku. 

• Minimálním předpokladem pro zajištění dopravy je dostupnost minimálně dvou 
autobusů s kapacitou míst minimálně 44 míst k sezení v jeden čas. Ve 
výjimečných případech je doprava vyžadována třemi autobusy v jeden 
okamžik, zde je dopravce povinen zajistit třetí autobus buď vlastními zdroji 
nebo poptáním dopravy u náhradního dopravce za sjednaných podmínek.  



   

 

   

• Dopravce je oprávněn při svých činnostech použít spolupracující osoby. 
V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu, jako by služby 
poskytoval sám.  

• O výběru konečného poskytovatele autobusové dopravy budou všichni 
účastníci vyrozuměni do 12. 1. 2022. 

• Dopravce bere na vědomí, že vyhlašovatel má právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit. 

• Toto výběrové řízení nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
V případě nejasností či dalších dotazů můžete kontaktovat sekretariát klubu. 
 
 
 
 

Mgr. Antonín Hořín 
manažer klubu  

TJ Valašské Meziříčí (oddíl fotbalu) 
Žerotínova 736, 757 01, Valašské Meziříčí 

Tel.: +420 776 181 886  
E-mail: tjvm1925@gmail.com 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


