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Yeřejná zakázka malého rozsahu (do 1,4 milionu)

,,Tento projekt je spotufínancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodn utí ministra životního prostředí."

ldentifi kační údaje zadavatele:
Zadavalel
Sídlem:

Zastoupený:
lč:

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor
Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti
625 02 565

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

1.1nformace o předmětu zakázky:
předmětem zakázkyje vozidlo v provedení - elektromobil a nástavba, v předpok|ádané hodnotě 1.400.000,- KČ.

2. Termín dodání: max. 16 týdnů od podpisu smlouvy.

3. Místo plnění: Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

4. Požadované technické parametryl Vozidlo - Elektromobil a nástavba

v souladu s výzvou č. 2it2017 v iámci národního programu Životní prostředí, Prioritní oblast: 5. Životní Prostředí

ve městech a o'bcích, 5.2. Udžitelná městská doprava a mobilita, 5.2.A - podpora alternativních zdrojŮ dopravY

Vozidlo - Elektromobil
Kategorie vozidla: min. 2500 kg, max. 3500 kg (ňdičský průkaz B)

zadavatel vás VYZÝVÁ

Homologace: skupina N1

Nosnost vozidla: min. 1 100 kg

Konstrukční rychlost: min. 40 km/h

šířka vozidla: max. 2100 mm

Počet míst k sezení: min. 2

Baterie: Li- lon min. 20 kWh

Měnič se zásuvkou: 230V min. 3000 W a odpínačem při dosaženívybití baterie na 30% kapacitY

Uzavřená kabina s vytápěním a odmlžováním předního skla

Zvuková signalizace při couvání

silniční osvětlení
Odpružená přední i zadní náprava

Zpětná zrcátka
servořízení
M aják zábleskový oranžový

Barva RAL 2011 - oranžová

Nástavba: min.jednostranný sklápěč o rozměrech min.2000 x 1400 mm s boČnicemio výŠce min. 300 a max.400 mm

Uzamykateiná schránka na nářadí přístupná z obou stran o velikosti min. SOOxt+O0x1000 mm (DiŠM

Záruka: min. 36 měsíců

lč:62502565 banka:čSTábor tel: +420381231072 e_mail::info@tstabof.cz

DlČ: CZ625o2565 č.ú. 700846349/0800 far + 420 381 234647 Www.tstaboí,cz

Fima je zapsána v rejsříku vedeném Krajs\ým sou<lem v českýoh Budějovicích. oddíl C vlož. 419,|

Název zakázky. Nákup ELEKTROMOBILU - N1

b§bor "&
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4, Zálemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace kzakázce, ŽáOost o dodatečné informace musí být
písemná (mŮŽe být ie-mailová) a doručena na adresu zadavatele, ato nejpozději23.8.2018 do 12.00 hodin. Výzva
k uvedené zakázceje uveřejněna na webových stránkách společnosti TST s,r,o. -uruwv.tstabor.cz.

5. LhŮta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., nejpozději 27.9.2018 do 9,30 hodin.
Otevírání obálek proběhne dne 27,9,20'18 v 10. hodin a výběr uchazeče v 15.00 hodin.

Kontal<tní osoba:
Polanecký Michal
reL:724 050 850, 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.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

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

- Čestná prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat (viz příloha)
Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek,

9. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je ,,nejnižšínabídková cena''.

10. 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 nejvýše
přípustná,

'l1.Uchazeč ve své nabídce předloží:
a) Krycílist
b) Návrh kuPní smlouvy opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat

c) Prokázání kvalifikačních předpokladů viz. bod 8.

d) Nedílnou součástí bude podrobný technický popis včetně fotografií nabízeného vozidla.

12,zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadánízakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů. Zúčastnění uchazeči obdží emailem
případně rozhodnutí o vyloučení a písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení po jeho projednání v Radě města
Tábora,

V Táboře dne 30.8.2017

Michal Polanecký, jednatel společnosti

lČ:,62502565 banka: čs Tábor tel: + 42o g81 231 o72 e-mail: : info@tstabor.cz
DlČ: cZ62502565 č.ú. 700846349/0800 fax + 42o 381 234647 www.tstabor.cz
Fimajezapsánav lqsdrkuvedenémKrajskýmsoudemvČeskýchBudějovicích,odďilCvlož.4'797 iÓ+\
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Název veřejné zakázky,,
ldentifikační údaje zadavatele:
|áLE t .

Sidlo,
lČ;

DlČ:
ldentifikaění údaje dodavatele:
Obchodní firmalnázev,.

tčo:
Sídlo:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

kontaktní osoba:
Telefon / fax:

E-mail:

Krycí list

Nákup ELEKTROMOB|LU - Ní

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
62502565
cz62502565

auto - č. cZ-cPA (sKP)

Technické parametry
Vozidlo _ Elektromobil
Kategorie vozidla: min. 2500 kq, max.3500 kq (ŘP B) [doplní uchazečl
Homoloqace: skupina N1 ldoplní uchazeč]
Nosnost vozidla: min. 1100 kq

Konshukční rychlost min. 40 km/hod

Sířka vozidla: max. 2.100 mm

Počet míst k sezení: min. 2
Baterie Li-lon min. 20 kWh
Měnič se zásuvkou 230V min.3000W a odpínačem při vybití baterie
Uzavřená kabina s vytápěním a odmlžováním předního skla
zvuková siqnalizace při couvání
silniční osvětlení
Odpružená přední i zadní náprava
zpělná zrcálka
servořízení
Maiák zábleskový oranžový
Barva RAL 2011 - oranžouá
Nástavba: min.jednostranný sklápěč o rozměrech min, 2000 x
1400 mm s bočnicemi o výšce min. 300 a max. 400 mm M
Uzamykatelná schránka na nářadí přístupná z obou stran o
velikosti min, 500x1400x1000 mm (D/Š/V) E
Termín dodánímax,16 týdnů od podpisu smlouvv
Záruka min. 36 měsíců

Hodnotící kritériu Cena bez DPH DPHZI oh Cena celkem včetně DPH

Nabídková cena (v Kč)

-

n
Poznámka: odpověď Átr{O je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.
Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jaloýchkoliv uvedených technických parametrů můžeme být z rlýběrového řízení
vyloučeni bez nároku na odvolifuí, nebot'by sejednalo o podvod.

V@dn.@
Jméno,příjmeníjednajícíosoby(iednajícícho'ob).E

lČ: 62502565 banka: ČS Tábor tel: + 42o 381 231 o72 e-mai|: : info@tstabor.cz
Dlč: cz625o2565 č.ú. 700846349/0800 fax: + 42o 381 234647 ww,tstabor,cz
Finttajc zapsárra v rejstI'iku vetlenélrr Krajskýnr souderrr r, ČeskÝclr Budějoviciolr, oddil C vlož,,l79?
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1,

podpis (a pr'ípadně razítko)

Příloha výzvy k podání nabídky č,2 Kupní smIouva (návrh pro VĎ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prosúředí. Nákup ELEKTROMOB|LU - N1

prodávaiící:

lč:
bankovní spojení:
Zastoupená:
Zapsána

Kupuiící:
Technické služby Tábor s.r,o., Kpt, Jaroše 2418,390 03 Tábor
lČo: 62502565 DlČ: 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

l.

Předmět plnění

Předmětem plněnítéto smlouvy je prodej a koupě - v rozsahu dle nabídky do veřejné zakázky, viz příloha Krycílist.
Elektromobil a nástavba M

ll.
Kupní cena

Kupní cena je stanovena dohodou, dle nabídky prodávajícího pro zakázku malého rozsahu,

E|ektromobil a nástavba sklápěč

Cena za kompletní dodávkg_P s!49yg4e dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy
dosídlakupujícíhovevýŠiMKčbezDPH,lMMMllKčDPHtjMKčvé.

lll.
Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit zazboží kupní cenu dohodnutou v čl. ll. této smlouvy.
Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dni. Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového
dokladu - faktury po protokolárním předání předmětu koupě.

lV.
Smluvníjistota

V případě nedodženíterminu dodáníse zavazuje prodávajícízaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 o/ozcefl!
vč, DPH zakaždý den prodlení.

lČ:.62502565 banka:ČSTábor tel: +42o381 231 o72 e-mail: :info@tstabor.cz
DlČ: cz625o2565 ě.ú. 700846349/0800 fax + 42o 381 234647 www.tstabor_cz

Fimaje zapsána v rejstřrku vedeném Krajsloým soudem v Českých Budéjovicich, oddit C vlož, 4797

DlČ:CZ
číslo účtu:

2.
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V.
Dodací lhůta

ZáruČní lhŮta se PoskYtuje. na.dobu Mr měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak,jak jsou VedenY v záruČní knize, prodávající se zavazute ppy9s1 záiuční opravy bezplatně,'včetnědopravy domísta-;,;'J;-p;:.i;:a;.;'#nyilruiůůeo,noonan,aienlZacenUEÉ-r.lr'oá
technickýchhodnot,vlivemzatíŽenínářadímpodobupalř

V Táboře dne

Vl,
závérečná ustanovení

_Pl991u_uJili_ProhlaŠuje, Že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
Č,Ual2015 Sb., o regis-tru smluv. Smluvnístrany se dohobly, že správci registru smluv zašle t< uverelněniv registru smluv
tuto smlouvu kuPujícÍ, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní odi dne uzavřenítéto smlouvy.

Smluvní stranY souhlasí s tím, Že vŠechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními nového obČanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů, Smluvniriňy ,. výslovně dohoóly,
Že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. )

' Tato smlouva je vyhotovena.ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran
obdží 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 nazněnítéto smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz t.r.1Jpiii.rrli.řiarijri
zástupci své vlastnoruční podpisy.

.Zadauatel si vYhrazuje Právo v případě, Že nebude poskytnuta dotace nebo že přijetí dotace zamítne zastupitelstvo
obce, tak nedojde k Plnění této Smlouvu o dílo. Dodavatel se zavazuje, že v pripáoo nedojde k plnění teto smloury,
nebude na objednatelivymáhat náhradu za jiŽuynaložené prostředky, uŠtý zist<, případně dalšináklady spojené s účastív
zakázce malého rozsah u.

ZboŽÍbudedoručenodosídlakupujícíhoooEtýdnŮodpodpisusmlouvy.

Vl.
záruční lhůta

za prodávajícího: za kupujícího:

MichalPolanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.

dne

19pls_o_z9_os _ banka: ÓS Tábor tel: f 42o 381 231 o72 e-mal|: : info@tstabor czDlC: cZ62502565 č.ú. 700846349/0800 fax: + 42o 381 234647 www.tstaboňz
Finnale zapsána r rejstiiku vedcnétn Kra.lskýnr soudenr l ČeskÝch Budéjovicich, oddíl C v!ož, .1797


