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Yeřejná zakózka malého rozsahu (do 500.000)

ldentifikaění údaje zadavateIe:
Zadavatel:
Sídlem:

Zastoupený:
lč:

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor
Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti
62502565

ZadavatelVás 
V'ZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

í. lnformace o předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je nová nepoužitá,,Provozní nádž"

2. Termín dodání: Do 12 týdnů od podpisu smlouvy,
Faktura bude vystavena po protokolárním předání předmětu koupě, se splatností 21 dní od jejího
vystavení.

3. Minimální požadované technické parametry

1. Nádrž
Dvouplášťová nadzemní ocelová nádrž pro skladování motorové nafty - hořlaviny III. třídy se signalizací
těsnosti mezipláště, vrtaným víkem a armaturami sání, odkalování, měření, plnění a odvětrání. Objem nádůe
minimálně 15 m3. Nádrž bude dále vybavena dle požadavků BOZP nástupním žebříkem, pochozí
protismykovou plošinou azábradlím. Barva nádrže zelená.
Součásti dodávky nádrže je integrovaná záchltná jimka o minimálním objemu 10% skladovací nádrže se
signalizací naplnění, odvětráním s plamenojistkou a s možností odčerpání v případě naplnění.

Doplňlcy k nádrži:
* zách5nná a manipulaění vana s rošty napojená do integrované zách5rtné jim|q
* stáčecí čerpadlo výkon 450 až 550 lťmin
* základni sada havarijních prostředků
* jemný palivoqý filtr s vodním separátorem
* navíječ hadice s minimálně 8m qýdejní hadice
Kontinuální měření hladiny v nádrži s ukazatelem stavu na LCD displeji umístěným přímo nanádržL

2. Výdejní zařízeniz
Výdejní zaíizení o ýkonu minimálně 50 litrrVmin, integrovaný bezobslužný terminál, grafic§ý displej pro
zobrazení údajů o ěerpání (objem vydaného produktu v litrech), integrovaná klávesnice, integrovaná ětečka
kontaktních DALAS čipů
- výdejní zaíízeni musí mít elektronické souětové počítadla (tzv.tota|izér)
- přenos datmezi ýdejním zaíizením a PC uživatele bude řešen bezdrátově pomocí přenosového
čipu

- instalace řídicího a informačního sw na konkrétním pc uživatele
- minimálně 10 ks uživatelských ěipů
- SW musí umožnit export dat transakcí PHM do informačních systémů zadavatele
- komplexní morúáž v}dejního zařizení, instalace, uvedení do provozu, předání dokumentace dle
platné legislativy,

- instalace ovládacího SW, propojení, školení obsluhy
- souěástí dodávky jsou uživatelské návody v českém jazyce
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s. róchnologická elektroinstalace vč. výchozí revizní zprávy

4. Vyřízení vodoprávního souhlasu na referátužp , Táboře včetně:
* Provomího řádu dle CSN 75 34í5,
* Pliánu opatření pro případ havarie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
* Požárního íáduzákonaě. 133i1985 Sb,

5. Místem instalace bude areál TS v Klokotech Tábor,

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

nejpozději 18.5.2017 do í4,30 hodin." otevirání obálek a výběr uchazeče proběhne 18.5.2017 v í5.00 hodin.

Kontaktní osoba,.
vrtiška zdeněk
Tel:724050850, 381 231 225
e-mail: info@tstabor.cz

Nabídky zpracované v českém jazyceformou návrhu smlouvy s kry9|m_ listem, svázané, v obálce

řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky, označením uchazeče

a nápisem Neowírat - budou přijímány po celou dobu lhůty pro 
_ 
předložení nabídky vždy

v pracovních dnech od 6,30 hodin do 1a.OÓ hbdin, poslední den lhŮty do 9,30 hodin, v kanceláři TST

s.r.o. Kpt. Jaroše 2418,390 03 Tábor, sekretariát Ói. prŮsová, Na později doruČené nabídky nebude

brán zřetel.

5. požadavky na prokázáni splnění podmínek způsobilosti:
uchazeč doloží ve své nabídce:
_ oprávnění k podnikání na celý rozsah plněnízakázky, v,kopii 

l

_ uYpi. z vereinenó ,";"triru, pokud je v něm dodaúatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

pokud je v nízapsán, v kopii
]: Éártob prohlášení ře splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat

- 
Nedoiožení výše-uie,aeny,cit doktadů'bude' mít za důsledek vyřazení uchazeČe z Posouzení
a hodnocení nabídek.

6. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižŠÍ nabídková cenaza komPletní zařízenÍ.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeě stanoví nabídkovou cenu na řrycím 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} ProkázánizpůsobiIosti 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 obdží sdělení o případném vyřazení a výsledku hodnocení nabídek emailem,
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V Táboře dne 4.4.2017

jednatel společnosti
provedl:



Název veřej né zakázlry :

Id entifi kační údaj e zadav atelez
Název:
Sídlo:
IČ: DIČ:
Idenlifi kační údaje dodavatele :

Obchodní ťtrma/nánev:
IČo:
Sídlo:
Osoba oprávněná za uchazeěejednat:
Telefon / fax:

cí list
provozní nádrž

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418,390 03 Tábor
62502565 CZ62502565

Popis technického požadavku/Parametr

Nádrž
DvoupláŠťovánadzemníocelovánádrŽproskladovánímoiorové'na@
vrtaným víkem a armaturami sání, odka|ování, měření, plnění a odvětrání, vybavena dle požadavků BOZp,
Objem nádrže (minimálně 15 m3).

Nástupni žebřík

Pochozí protismyková plošina a zábradli

Barva nádrže zelená

lntegrovaná ímka (o minimálním objemu 10o/o nádrže)

Signalizace naplnění

Odvětrání s plamenojistkou a s možností odčerpání v případě naplnění.

k nádrži
záchytná a manipulační vana s rošty napojená do integrované áchytne 1írnky
Stáčecí čerpadlo výkon (450 až 550 lt/min)

Základní sada havarijn ich prostředků

Jemný palivový filtr s vodním separátorem

Navíječ hadice s minimálně Bm výdejní hadice

KontinuálníměřeníhladinyvnádrŽisukazatelemstavunaLcĎ@
zarlzenl:

Výdejní zařízení o výkonu (minimálně 50litrů/min )
integrovaný bezobslužný terminál,

grafickýdisplejprozobrazeníúdajůočerpání(objemvydané

integrovaná čtečka kontaktních DALAS čipů

přenosdatmezivýdejnímzařízenimaPCuŽivatelebudeřeše

instalace řídiciho a informačního sw na konkrétním pc uživatele

minimálně 10 ks uživatelských čipů

sw musí umožnit export dat transakcí pHM do informačních sysérntj zadavatele

instalace ovládacího SW, propojení, školení obsluhy

Hodnotící kritéria

UchazeČ PodPisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet vSeónny poamint<y r,veaen é v zadání zakázky
a že iim porozuměl.a že jim porozuměl.EE
Jméno,příjmeníjednajícíosoby(jednajícícho'ob).E

podpis (a případně razítko)

lČ:_62502565 banka: Čs Tábor tel: + 42o g81 231 o72 e-mail: : info@tstabor.cz
DlČ: cZ62502565 č.ú. 700846349/0800 fax + 42o 381 234 647 Wtvw.tstabor.cz
Fimaje zapsána v rejsříku vedeném Krajslgím soudem v Českých Budějovicich, oddil C vlož. 414914

kontaktní osoba:
E-mail:



Kupnísmlouva (návrh pro Vř)
prodávaiící:

bankovní spojení:
Zastoupená:
Zapsána

DlČ: CZ
číslo účtu:

2, Kupuiící:
Technické služby Tábor s.r,o., Kpt. Jaroše 2418,390 03 Tábor
lČo: ozsozsos DlČ: CZ62502565
Bankovníspojeni: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem polaneckým
Zapsána v relstříku Krajského soudu v Č, Budělovicích, oddíl C,-vložka 4797

l.

Předmět plnění

předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - čerpací stanice
zadávacího íízení.

v parametrech dle

ll.

Kupni cena

Cena za komPletní dodávku dle zadání výzuy kzakázce malého rozsahu je stanovena dohodou
smluvních stran jako cena pevná konečná celková, včetně kompletních dokladů, póvolení, revizí a dopravydo sídla kupujícího ve výši Kč bez DPH, ... ... .., ,., Kč DPH
tj. ......,,...., Kč vč. DpH.

IlI.

Platební podmínky

KuPujícíse zavazuje uhradit zazboži kupnícenu dohodnutou v čl. ll. 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.

lV.
Smluvní jistota

V PříPadě nedodŽení terminu dodáníse zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny vč. DPH zakaždý den prodlení.

lV.
Dodacílhůta

zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

lČ:-62502565 banka: Čs Tábor tel: + 42o g81 231 o72 e-mail: : info@tstabor.cz
DlČ: cz625o2565 č.ú. 700846349/0800 íax + 42o 381 234 647 Www.tstabor.cz
Firmaje zapsána v rejsťiku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vlož. 414914



ÍjJ§T iin:i"?1'j*r'":i::l,Y".31§::::.l,ť:::L:' zalisti záručHí opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou

Vl.
závéreěná ustanovení

Prodávající ProhlaŠuj e, Že bYl informován o tom, že kupující je povinným subjektem ve smyslu§2 odst, l zákona Č, 340/2015 Sb., o registru smluv. Smturrni ,t 
""} 

se dohodly, že správci registrusmluv zaŠle k uveřejnění vregistru ,rnlul, tuto smlouw kupujíci a to bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dní ode dne uzavřenítéto smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž každýje posuzovrán jako originál. každáze smluvních stran obdrží jeden stejnopis ietď..'torrrry- 
- -

Tato smlouva bYla uzavŤena Podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabýxáplatnosti dnemPodPisu obou stran, Smluvní strany se vzájemně dohodly n a zněnítéto smlour,y v celém jejím rozsahuana důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnorueni poapisy.

dne

zaprodávajícího:

V Táboře dne

za kupujícího:

Michal Polaneclý
jednatel společnosti TST s.r.o,

lČ: 62502565
!:i!1#"11o"T_^^ l!|i :1?9gs1,??1 o72 e_mail: : info@tstaboí.czDlč: cz625o256s 8,: zooi+o'o?i,7beoo'& ;;;óžU ;ž;U1 ",^fifl|,;,Jll3P"'j
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