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Výzva k podání nabídky  

č. 9/2017 
Veřejná zakázka malého rozsahu (do 500.000,- Kč) 

Identifikační údaje zadavatele: 
 
Zadavatel:  Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlem:  Kpt. Jaroše 2418 
   390 03  Tábor 
Zastoupený:   Michal Polanecký, jednatelem společnosti 
IČ:    625 02 565 
 

Název zakázky:            Nákup světelných zdrojů (žárovek)  

Zadavatel Vás  
VYZÝVÁ 

 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky je „Nákup světelných zdrojů (žárovek) ". 
 
2. Termín dodání: odběr bude realizován na základě jednotlivých objednávek dle aktuální potřeby, 
s dodací lhůtou 3 dny od objednání.   
                     
3. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné 
informace musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 
29.3.2017 do 12.00 hodin. Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách 
společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz. 

 
4. Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát  TST s.r.o., 
nejpozději 4.4.2017 do 9,30 hodin.  
 

        Otevírání obálek proběhne 4.4.2017 od 10.00 hodin a výběr uchazeče v 15.00 hodin. 
Kontaktní osoba: 

     Samec Jan 
Tel.: 724050850, 381 231 225 
e-mail: info@tstabor.cz 
 

 Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy s krycím listem, svázané, v obálce 
řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky, označením uchazeče 
a nápisem Neotvírat – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy 
v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9,30 hodin, v kanceláři TST 
s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude 
brán zřetel. 
 
5. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti: 
Uchazeč doloží ve své nabídce: 
- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, v kopii 
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, v kopii 
- čestné prohlášení ke splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení                  
a hodnocení nabídek. 
 

 

http://www.tstabor.cz/
mailto:info@tstabor.cz


                           

                                           Technické služby Tábor s.r.o. 
 

 
IČ: 62502565 banka: ČS Tábor tel:  + 420 381 231 032     e-mail: : info@tstabor.cz 
DIČ: CZ62502565 č.ú. 300846349/0800 fax: + 420 381 234 647      www.tstabor.cz 
 

Firma je zapsána v  rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vlož. 4393  

 

 

6. Požadovaný sortiment pro hodnocení nabídky:   

Sortiment 
Předpokládaný počet 

kusů za rok  

Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky   

Lucalox XO 50W Tubular LU50/85/XO/T/E27  30 

HPST 70W/E27/HO 900 

HPST 70W/IG/E27/HO 900 

HPST 100W/E40/HO 200 

HPST 150W/E40/HO 200 

Vysokotlaké metal-halogenidové výbojky s technologií "PS" 

WL HIT 150W/U/LU/T46/4K E 40 20 

WL HIT 250W/U/LU/4K E40 100 

WL HIT 400W/U/LU/4K E40 20 

CM-PLUS T 35W/U/UVS/G12/830 20 

CM-PLUS T 150W/U/UVS/G12/830 20 

HQI-TS 250W/D FC2 50 

HQI-TS 400W/D FC2 10 

CM CITY T 140W/H15/UVS/PGZ-12/728 50 

Halogenové žárovky do reflektorů  

Halogen Linear Energy Saver 100W K12 C100W R3s 230V 20 

Halogen Linear Energy Saver 130W K11 C130W R3s 230V 35 

Lineární zářivky COOL WHITE  

F 18W T8/840 G13 25 

F 36W T8/840 G13 25 

F 58W T8/840 G13 25 

 
7. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“ (bez DPH), vypočtená 
jako součtová za celkový předpokládaný počet zdrojů (posuzovány budou jen úplné nabídky všech poptávaných 

zdrojů na krycím listu).  
 

8. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na jednotlivé druhy požadovaných zdrojů v Kč za 1 kus a za 
předpokládané množství kusů (cena za kus x počet), včetně dopravy a všech účtovaných 
poplatků (recyklačního apod). Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude 
stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná. 
 
9. Uchazeč ve své nabídce předloží: 

a) Návrh kupní smlouvy na dobu určitou 1 rok od podpisu smlouvy 
s maximálním plněním do 500.000,- Kč bez DPH, opatřený razítkem 
a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat 

b) Prokázání způsobilosti viz. bod 5. 
c) Krycí list - jako první ( úvodní list nabídky) 

 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.   
Zúčastnění uchazeči obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku hodnocení nabídek.    

 
V Táboře dne 13.3.20217       
 

………………………….. 
                      Michal Polanecký 

                        jednatel společnosti 
Kontrolu správnosti provedl:  
 Samec Jan 
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Krycí list  
 

Název veřejné zakázky:     Nákup světelných zdrojů 
Identifikační údaje zadavatele: 

Název:      Technické služby Tábor s.r.o. 

Sídlo:      Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

IČ:      62502565  DIČ: CZ62502565 

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma/název:   [doplní uchazeč] 

IČO:      [doplní uchazeč] 

Sídlo:      [doplní uchazeč] 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: [doplní uchazeč] 

Kontaktní osoba:    [doplní uchazeč] 

Telefon / fax:     [doplní uchazeč] 

E-mail:     [doplní uchazeč] 

Předpokládaný sortiment, vybraný pro potřeby 
hodnocení výběrového řízení. 

A. 
Předpokl. 

počet kusů           
za rok  

B. 
Cena 

za 1 ks 

Konečná cena za předpokládaný 
počet ks (AxB) včetně všech 

poplatků bez DPH 

Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky  

Lucalox XO 50W Tubular LU50/85/XO/T/E27  30 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HPST 70W/E27/HO 900 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HPST 70W/IG/E27/HO 900 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HPST 100W/E40/HO 200 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HPST 150W/E40/HO 200 [doplnit] [doplní uchazeč] 

Vysokotlaké metal-halogenidové výbojky s technologií "PS" 

WL HIT 150W/U/LU/T46/4K E 40 20 [doplnit] [doplní uchazeč] 

WL HIT 250W/U/LU/4K E40 100 [doplnit] [doplní uchazeč] 

WL HIT 400W/U/LU/4K E40 20 [doplnit] [doplní uchazeč] 

CM-PLUS T 35W/U/UVS/G12/830 20 [doplnit] [doplní uchazeč] 

CM-PLUS T 150W/U/UVS/G12/830 20 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HQI-TS 250W/D FC2 50 [doplnit] [doplní uchazeč] 

HQI-TS 400W/D FC2 10 [doplnit] [doplní uchazeč] 

CM CITY T 140W/H15/UVS/PGZ-12/728 50 [doplnit] [doplní uchazeč] 

Halogenové žárovky do reflektorů 

Halogen Linear Energy Saver 100W K12 C100W R3s 230V 20 [doplnit] [doplní uchazeč] 

Halogen Linear Energy Saver 130W K11 C130W R3s 230V 35 [doplnit] [doplní uchazeč] 

Lineární zářivky COOL WHITE 

F 18W T8/840 G13 25 [doplnit] [doplní uchazeč] 

F 36W T8/840 G13 25 [doplnit] [doplní uchazeč] 

F 58W T8/840 G13 25 [doplnit] [doplní uchazeč] 

   Součtová cena A x B  

 

Č. Hodnotící kritéria Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena celkem 

včetně DPH 

 Součtová cena (A x B) [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] 

 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč] 

 

 

podpis (a případně razítko)                             …………………………………………… 
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Rámcová smlouva (návrh pro Vř) 
1. Prodávající: 

 
 
IČ:      DIČ: CZ 
bankovní spojení:    číslo účtu:  
Zastoupená:  
Zapsána  

 
2. Kupující: 

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
IČO: 62502565    DIČ: CZ62502565 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800 
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým  
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797 

 
2. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, které je určeno co do druhu, množství, 
termínu dodání a kupní ceny v této smlouvě a nabídce prodávajícího podané na základě zadávacích 
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu: Nákup světelných zdrojů (žárovek), (dále jen „zadávací 
podmínky“), převést na kupujícího vlastnické právo k dodávanému zboží a závazek kupujícího toto zboží 
převzít a zaplatit za ně kupní cenu včetně DPH dle cenové nabídky. V případě objednávky jiného než 
předpokládané sortimentu, bude cena dle ceníku prodávajícího a slevy doplnit]%. 

 

Předpokládaný sortiment, vybraný pro potřeby 
hodnocení výběrového řízení. 

 
Cena 

za 1 ks 

Standardní vysokotlaké sodíkové výbojky  

Lucalox XO 50W Tubular LU50/85/XO/T/E27 [doplnit] 

HPST 70W/E27/HO [doplnit] 

HPST 70W/IG/E27/HO [doplnit] 

HPST 100W/E40/HO [doplnit] 

HPST 150W/E40/HO [doplnit] 

Vysokotlaké metal-halogenidové výbojky s technologií "PS" 

WL HIT 150W/U/LU/T46/4K E 40 [doplnit] 

WL HIT 250W/U/LU/4K E40 [doplnit] 

WL HIT 400W/U/LU/4K E40 [doplnit] 

CM-PLUS T 35W/U/UVS/G12/830 [doplnit] 

CM-PLUS T 150W/U/UVS/G12/830 [doplnit] 

HQI-TS 250W/D FC2 [doplnit] 

HQI-TS 400W/D FC2 [doplnit] 

CM CITY T 140W/H15/UVS/PGZ-12/728 [doplnit] 

Halogenové žárovky do reflektorů 

Halogen Linear Energy Saver 100W K12 C100W R3s 230V [doplnit] 

Halogen Linear Energy Saver 130W K11 C130W R3s 230V [doplnit] 

Lineární zářivky COOL WHITE 

F 18W T8/840 G13 [doplnit] 

F 36W T8/840 G13 [doplnit] 

F 58W T8/840 G13 [doplnit] 
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2. Prodávající odpovídá za to, že množství a druh dodaného zboží bude odpovídat specifikaci kupujícího 
dle článku 2.1 této smlouvy, dle obchodních podmínek a popisu předmětu veřejné zakázky dle Zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. 

 
3. Prodávající se zavazuje bezplatně převzít a ekologicky zneškodnit obaly, dle platných právních předpisů, 

ve kterých zboží dodal kupujícímu. 
3. Cena 

 
1. Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v této smlouvě a v nabídce 

prodávajícího podané na základě zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu  
(do 500.000,-Kč) „Nákup světelných zdrojů ( žárovek)“.  

                                             
2. Kupní cenou se rozumí cena bez DPH, která byla stanovena dle cenové nabídky prodávajícího a dohodou 

obou smluvních stran, je pevná a nejvýše přípustná.  
 
3. V nabídkové ceně je rovněž zahrnuto riziko cenových změn v průběhu realizace zakázky. 
 

       4. Ke kupní ceně bude vyúčtováno DPH v zákonné výši. Cena může být dodatečně změněna pouze při 
změně sazby DPH, danou zákonnou úpravou, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. Výše 
recyklačního poplatku je započítána v nabídkové ceně. 

 
4. Dodávka zboží 

 
1. Prodávající a kupující sjednávají, že zboží bude dodáno kupujícímu dle dílčích objednávek kupujícího, 

ve kterých bude vyspecifikován termín, místo dodání (kde bude zboží kupujícím převzato) a osoba, 
kterou kupující pověřil převzetím zboží.  

 
       2. Prodávající a kupující sjednávají, že v případě změny osob vymezených v čl.4 odst.1 této smlouvy 

oprávněných převzít zboží od prodávajícího, oznámí kupující bez zbytečného odkladu písemně 
prodávajícímu jména, příjmení, a pracovní zařazení svých zaměstnanců, které kupující pověřil převzetím 
zboží. 

 
       3. Převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba povinna potvrdit na dodacím listu prodávajícího; vedle 

podpisu osoby, která zboží převzala, musí být vypsáno její jméno, pracovní zařazení u kupujícího či vztah 
ke kupujícímu a uvedeno datum převzetí zboží. 

 
 4. Povinnost dodávky bude splněna řádným předáním zboží v požadovaném množství a kvalitě s příslušnými 

doklady kontaktní osobě na místě určeném kupujícím. Předání zboží bude prodávajícímu potvrzeno 
písemně oprávněným zástupcem kupujícího. 

  5. Prodávající se zavazuje dodávat zboží kupujícímu v dohodnutých  termínech. Zaplacením kupní ceny 
přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. 

  6. Pokud je zřejmé, že předmět plnění nebude dodán v souladu s termíny plnění, musí o tom prodávající 
písemně informovat kupujícího s udáním nejdříve možného termínu plnění, a to bez odkladu, avšak 
v žádném případě ne později, než do 2 pracovních dnů od doby, kdy mu bylo prodlení nebo 
pravděpodobná možnost prodlení známa. 

 7. Jakákoli informace nebo návrh dle výše uvedeného musí být doložen průvodními dokumenty 
akceptovatelnými kupujícím. V případě, že k prodlení dochází z důvodů zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídajícím způsobu řešení situace. 

 
  8.  Prodávající je povinen dodat zboží v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením 

po dobu přepravy prodávajícím na místo předání zboží určené kupujícím. 
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5. Doba plnění 

 
         1.  Prodávající se zavazuje dodávat zboží na základě dílčích objednávek kupujícího. 

 2. Termín dodání zboží: : do 3 dnů od potvrzení objednání, dle dílčích objednávek kupujícího.                     
 3.  Zahájení doby plnění:  po podpisu této smlouvy 
       4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok od podpisu smlouvy do max. plnění 500.000,- Kč 

 
6. Místo plnění 

  
  Místem dodání je sídlo kupujícího nebo katastrální území města Tábor, dle určení v dílčích objednávkách. 
  

7. Platební podmínky 
1. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 
2. Kupující je povinen za dodané zboží zaplatit kupní cenu, která bude vyúčtována formou faktury, kterou vystaví 

prodávající, pří každé dodávce zboží.  
 
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, 

že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

 
 4. Přílohou daňového dokladu bude příslušný dokument stvrzující dodávku zboží v souladu se smlouvou, 

potvrzený oprávněným zástupcem kupujícího. 
 
 5. Kupující může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje budou neúplné. V tom 

případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený a lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 
8. Úrok z prodlení 

 
1. V případě nesplnění termínu uhrazení daňových dokladů z důvodů na straně kupujícího, může prodávající 

uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,03% z neuhrazené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. V 
případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná hodnota úroku z prodlení, pak platí výše úroků 
sjednaná v této smlouvě. 

 
2. Pokud prodávající bude v prodlení s předáním zboží je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 

% z celkové ceny nedodaného zboží za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením prodávajícího. 

 
9. Odpovědnost za vady zboží 

 
1. Záruční doba poskytovaná prodávajícím na dodávané zboží je dohodnuta na 24 kalendářních měsíců ode dne 

jeho převzetí kupujícím či jím pověřené osoby a vztahuje se na vlastnosti vyplývající z účelu jeho použití, bude-li 
užíváno způsobem obvyklým či stanoveným. Záruční lhůta začíná běžet po převzetí zboží kupujícím. Vady, které 
se na zboží vyskytnou v záruční době, se prodávající zavazuje na své náklady odstranit, případně poskytnout 
kupujícímu za vadné zboží, zboží bezvadné. Právo kupujícího na náhradu škody z titulu vadného plnění předmětu 
smlouvy prodávajícím tím není dotčeno. 

 
 



                           

                                           Technické služby Tábor s.r.o. 
 

 
IČ: 62502565 banka: ČS Tábor tel:  + 420 381 231 032     e-mail: : info@tstabor.cz 
DIČ: CZ62502565 č.ú. 300846349/0800 fax: + 420 381 234 647      www.tstabor.cz 
 

Firma je zapsána v  rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vlož. 4393  

 

 

2. Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může kupující 
uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále 
kupující navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace 
projednána. 

 
3. Prodávající je povinen odstranit veškeré vady, které se v průběhu záruční doby projeví, nejpozději do 15-ti 

pracovních dnů od doručení reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. Pokud prodávající neodstraní vady ve sjednaném termínu je kupující oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající. 

 
4. Vadné balení nebo vadné zajištění zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, je kupující zároveň 

povinen doložit zápisem, který sepíše s přepravcem zboží; zápis musí obsahovat popis škod a vymezovat jejich 
rozsah.  

 
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne 
vyřízení reklamace prodávajícím. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy kupující potvrdil vyřízení reklamace. O 
tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
 

10. Ostatní ustanovení 
 
1. Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že kupující je povinným subjektem ve smyslu §2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k  
uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne 
uzavření této smlouvy. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze 
smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy. 
3. Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V…………………… dne…………….  V Táboře dne……………………….. 
 
 
za prodávajícího:     za kupujícího: 
 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………. 
              Michal Polanecký 
             jednatel společnosti 
 
 
 
 
 


