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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  
č. 15/2017 

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 500.000) 
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:   Bateriový komunální vysavač s pojezdem 
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 nový nepoužitý „Bateriový komunální vysavač s pojezdem“ 
 
2. Termín dodání:  Do 8 týdnů od podpisu smlouvy.  
Zadavatel může požadovat případné předvedení stroje před podpisem smlouvy.  
Faktura bude vystavena po protokolárním předání předmětu koupě, se splatností 21 dní od jejího 
vystavení. 
 
3. Minimální požadované technické parametry  
 

- maximální šířka stroje 80 cm  
- počitadlo motohodin 
- pojezd - plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, automatická parkovací brzda, řiditelné přední kolo 
- sběr do standardní popelnice o objemu 240 l 
- integrovaná nabíječka zakončena kabelem pro připojení do zásuvky, síť 230V/50Hz 
- filtr jemných částic o ploše min. 20 m2 a možností snadného čištěni 
- sběr karbonovou hubicí a průměru 125-150 mm s držadlem do ruky, loketní opěrkou a podpůrným kolečkem 
- výjezd na obrubník výšky min. 150 mm  
- ovládání sání (START/STOP) nezávisle na pojezdu stroje  
- nouzové STOP tlačítko 
- výstražný maják 
- dostatečný výkon pro vysávání psích exkrementů 
- uzamykatelná schránka, objem minimálně 10 l 
- gelové baterie 
- možnost zabezpečení, uzamčení stroje proti pohybu 
- min výkon motoru pojezdu 1400 W 
- min výkon motoru turbíny   1400 W 
- nerezový odnímatelný předfiltr pro filtraci větších nečistot, snadné čištěni, držák lopaty a koštěte 
- automatický hasicí přístroj (Reaguje na zahoření odpadu) 
- kleště na sběr odpadků  
- červená a bílá poziční světla 
- zvuková signalizace couvání  
- zkrápěcí systém (dezinfikuje)  
- barva bílá 

 
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: 

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

mailto:info@tstabor.cz
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 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. 

 

6. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena za kompletní zařízení. 
 
7. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na krycím listu v Kč bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena 
bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
 
8.Uchazeč ve své nabídce předloží: 
 

a) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem. 
b) Prokázání způsobilosti  viz. bod 5. 
c) Krycí list – jako první ( úvodní list nabídky) 
 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.  
 
 
Zúčastnění uchazeči obdrží sdělení o případném vyřazení a výsledku hodnocení nabídek emailem. 
 
V Táboře dne 13.3.2017      
 
 
 

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

                        jednatel společnosti 
Kontrolu správnosti provedl:  
 
  Vrtiška Zdeněk. 
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Krycí list  

Název veřejné zakázky:    Bateriový komunální vysavač s pojezdem  

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] 

Technický popis [doplní uchazeč, případně 

ANO/NE)] 

 
[doplní uchazeč] (výrobce a typ)                                 č. CZ-CPA (SKP) [doplní uchazeč] 

- maximální šířka stroje 80 cm  [doplní uchazeč] 

- počitadlo motohodin [doplní uchazeč] 

- pojezd - plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, automatická parkovací 
brzda, řiditelné přední kolo 

[doplní uchazeč] 

- sběr do standardní popelnice o objemu 240 l [doplní uchazeč] 

- integrovaná nabíječka zakončena kabelem pro připojeni do zásuvky, síť 
230V/50Hz [doplní uchazeč] 

- filtr jemných částic o ploše min. 20 m2 a možností snadného čištěni [doplní uchazeč] 

- sběr karbonovou hubici a průměru 125— 150 mm s držadlem do ruky, 
loketní opěrkou a podpůrným kolečkem 

[doplní uchazeč] 

- výjezd na obrubník výšky min. 150 mm  [doplní uchazeč] 

- ovládání sání (START/STOP) nezávisle na pojezdu stroje  [doplní uchazeč] 

- nouzové STOP tlačítko [doplní uchazeč] 

- výstražný maják [doplní uchazeč] 

- dostatečný výkon pro vysávání psích exkrementů [doplní uchazeč] 

- uzamykatelná schránka, objem minimálně 10 l [doplní uchazeč] 

- gelové baterie [doplní uchazeč] 

- možnost zabezpečení, uzamčení stroje proti pohybu [doplní uchazeč] 

- min výkon motoru pojezdu 1400 W [doplní uchazeč] 

- min výkon motoru turbíny   1400 W [doplní uchazeč] 

- nerezový odnímatelný předfiltr pro filtraci větších nečistot, snadné čištěni, 
držák lopaty a koštěte 

[doplní uchazeč] 

- automatický hasicí přístroj (Reaguje na zahoření odpadu) [doplní uchazeč] 
- kleště na sběr odpadků  [doplní uchazeč] 

- červená a bílá poziční světla [doplní uchazeč] 

- zvuková signalizace couvání  [doplní uchazeč] 

- zkrápěcí systém (dezinfikuje)  [doplní uchazeč] 

- barva bílá [doplní uchazeč] 

 

Hodnotící kritéria Cena bez DPH 

Nabídková cena [doplní uchazeč] 

 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

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

 

    podpis (a případně razítko) …………………………………………… 
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Kupní 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 

 
I. 

Předmět plnění 
 

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Bateriový komunální vysavač s pojezdem 
Podrobná specifikace viz samostatná příloha. 
 

II. 
Kupni cena 

 
  Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně 
dopravy do sídla kupujícího ve výši  ……………………. Kč bez DPH, ……………………. Kč  DPH 
tj. …….……………… Kč vč. DPH. 
 

III. 
Platební podmínky 

 
Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy. 
Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího k datu uvedeném na daňovém dokladu. 
  
Při předání zboží bude předán kupujícímu daňový doklad splňující všechny náležitosti. Až do úplného zaplaceni 
kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající. 
 

IV. 
Smluvní jistota 

 
V případě nedodržení terminu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny vč. DPH za každý den prodlení. 
 

IV. 
Dodací lhůta  

 
Zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 8 týdnů od podpisu smlouvy. 
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V. 
Záruční lhůta 

 
Záruční lhůta se poskytuje na dobu  24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou 
vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, s dopravou …. Kč/oprava. 
Pozáruční servis bude poskytnut do … hodin od nahlášení za cenu … Kč/hod a cestovného v částce …. Kč. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
 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. 

 

 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. 

 
 
V            dne ................................   V Táboře dne ................................. 

 

 

 za prodávajícího:      za kupujícího:  

 

 

 

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

           Michal Polanecký 

          jednatel společnosti TST s.r.o.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


