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Výzva k podání nabídky  
č. 11/2017 

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 300.000) 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
Zadavatel:  Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlem:   Kpt. Jaroše 2418 
   390 03  Tábor 
Zastoupený:   Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
IČ:    62502565 

 

Název zakázky:      „Nákup dopravních značek" 
Zadavatel Vás  

VYZÝVÁ 
 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce za podmínek uvedených dále. 
1. Informace o předmětu zakázky:  

předmětem zakázky jsou dodávky dopravního značení včetně dopravy do sídla zadavatele, 
v množství dle potřeb zadavatele. Nejedná se o jednorázový nákup, ale dle potřeb zadavatele na 
základě jednotlivých objednávek. Jejich materiálové provedení a třída retroreflexe bude upřesněna 
v jednotlivých objednávkách – pro potřeby hodnocení nabídky, jsou uváděny jen některé vybrané, 
nejčastěji používané typy, v provedení kromě Z4, materiál FeZn, třída retroreflexe 1, jednostranný 
polep.  
– předpokládané objemy jednotlivých dodávek nelze stanovit, protože není znám rozsah neočekávaných oprav, uzavírek 
a ani rozsah značek zničených či odcizených. Jednotlivé objednávky/dodávky mohou být 0-5x za měsíc, s tím, 
že objednávka může být jen např. na 2 značky, které budou aktuálně a akutně potřeba. Předpokládané množství vychází 
z minulého roku a může být výrazně nižší, ale i vyšší. 

 
 Uchazeč garantuje dodání všech běžně používaných dopravních značek do 7 pracovních dnů 

od objednání. 
 
2. 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. 

 
3. Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát  TST s.r.o.,  

nejpozději 4.4.2017 do 8,30 hodin.  
 

        Otevírání obálek proběhne 4.4.2017 od 9.00 hodin a výběr uchazeče v 15.00 hodin. 
 

Kontaktní osoba: 
       Koudelka Josef 

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

4.  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. 
 
 
 
 

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

 
6. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší součtová nabídková cena vybraných 
dopravních značek v předpokládaném množství: 

Označení DZ 
Předpokládané 
množství cca 

cena za 1 ks v 
Kč bez DPH 

Cena celkem bez 
DPH 

A 31 2     

A 11 2     

B 1 10   

B 24 10     

B 28 25     

C 3 1     

C 4 20     

E 50/30 20     

E 50/50 40     

IP 22 5     

IP 4, 6 5     

IP 11 10   

IS 11c 10     

IS 21  10   

P 2 5   

P 4 15     

P 6 2   

Z 4 plast 10     

Z 4a 10     

objímka 110     

objímka na jekl 200     

jekl 1.5 m, 600mm s červenobílým 
reflexním polepem 40x40 mm 25     

jekl 2 m, 600mm s červenobílým 
reflexním polepem 40x40 mm 50     

podstavec 16 kg 20     

podstavec 28 kg 25     

sloupek Fe,Zn 3.0 m 5     

sloupek Fe,Zn 3.5 m 5     

víčko 45     

Cena konečná celkem bez DPH     
 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč. 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 nejvýše přípustná (tzn. včetně všech poplatků, dopravy apod). 
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8. Uchazeč ve své nabídce předloží: 
 

 a) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat,  
s platností 1 rok od podpisu smlouvy s maximálním plněním do 300.000,- Kč bez DPH. 

 b) Prokázání kvalifikačních předpokladů 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 sdělení o výsledku hodnocení nabídek, případně rozhodnutí o vyloučení, emailem.             
 
 
 
V Táboře dne 13.3.2017       
 
 

………………………….. 
                      Michal Polanecký 
         jednatel společnosti 

   
Kontrolu správnosti provedl:             
    Koudelka Josef 
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Krycí list 

Název veřejné zakázky:  Nákup dopravních značek 
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] 

 
Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší součtová nabídková cena vybraných, nejčastěji používaných 
dopravních značek v předpokládaném množství: 

Označení DZ A. předpokládané množství cca B. cena za 1 ks v 
Kč bez DPH 

A x B celkem bez DPH 

A 31 2 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
A 11 2 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
B 1 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
B 24 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
B 28 25 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
C 3 1 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
C 4 20 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
E 50/30 20 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
E 50/50 40 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
IP 22 5 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
IP 4, 6 5 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
IP 11 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
IS 11c 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
IS 21  10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
P 2 5 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
P 4 15 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
P 6 2 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
Z 4 plast 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
Z 4a 10 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
objímka 110 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
objímka na jekl 200 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
jekl 1.5 25 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
jekl 2.0 50 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
podstavec 16 kg 20 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
podstavec 28 kg 25 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
sloupek Fe,Zn 3.0 
m 

5 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
sloupek Fe,Zn 3.5 
m 

5 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
víčko 45 doplní uchazeč] doplní uchazeč] 
Cena konečná celkem bez DPH   doplní uchazeč] 

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

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 KUPNÍ SMLOUVA  
uzavřená mezi: 

1. prodávající  
 

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

a 
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 

 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy dodávat Kupujícímu zboží, a to svislého dopravního značení 
(dále jen „Zboží“), které je blíže specifikované v příloze tvořící součást této Smlouvy, a převést na Kupujícího 
vlastnické právo k tomuto Zboží. 

 
2. Kupní cena 

2.1. Kupní cena je stanovena dohodou, dle nabídky prodávajícího pro zakázku malého rozsahu. Při odběru jiných než 
vytypovaných značek, bude cena určena dle ceníku prodávajícího platného ke dni dodání a případné slevy. 
V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním Zboží (např. náklady na dopravu 
do místa plnění, balné, apod.). 

 
3. TERMÍN Dodání zboží 

3.1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží do 7 dnů od obdržení dílčích objednávek. 
3.2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude zboží předáno Prodávajícím v sídle Kupujícího ve výše uvedené 

lhůtě.  
3.3. O předání zboží bude vystaven doklad, např. dodací list, předávací protokol. Zboží je pokládáno za dodané, když 

bude doklad o předání zboží potvrzen odpovědnou osobou Kupujícího.  
 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou dle této smlouvy. 
4.2. Cena bude hrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur. Doba splatnosti faktur se 

sjednává na 14 dni.   
4.3. Kupující neposkytuje zálohy. 

 
5. Záruka za jakost 

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, této Smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality a bude provedeno v souladu 
s ověřenou technickou praxí. Prodávající dále prohlašuje a zavazuje se, že Zboží není zatíženo právem třetí osoby 
či osob, tedy že Zboží nemá žádné právní vady. 

5.2. Prodávající se zavazuje zajistit záruku, včetně na korozi a retroreflexi, v délce 84 měsíců 
5.3. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady Zboží a ze záruky za jakost Zboží písemným 

oznámením, postačí prostřednictvím e-mailu:  Prodávajícího , s popisem vady. 
5.4. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady Zboží či jeho části, a to i tehdy, 

neuznává-li Prodávající odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě, a 
současně zahájit reklamační řízení v místě předání zboží. Bude-li reklamačním řízením vada uznána, bude 
odstranění vady Zboží či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada Zboží uznána, 
bude odstranění vady Zboží či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností 1 rok od podpisu smlouvy s maximálním plněním do 300.000,- Kč bez 
DPH. 
 
   Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní 
dobou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení druhé straně. K datu ukončení platnosti smlouvy jsou strany 
povinny si navzájem vypořádat veškeré své závazky..  
   
  Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel 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 objednavatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 
 
  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran 
obdrží jeden stejnopis této smlouvy. 
 
  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. 
 
 
 za prodávajícího:       za kupujícího:  
 
 
 
V                dne:  

 
V Táboře dne:  

............................................. 
      
             

............................................................ 
                     Michal Polanecký 
                 jednatel společnosti TS Tábor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  


