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Otevřená výzva k podání nabídky č. 17/2019 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (do 1 milionu) 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

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

Název zakázky:  

Nákup nákladního vozidla typu Furgon s pohonem CNG 
 
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 nové nákladní vozidlo s pohonem CNG, v předpokládané hodnotě 800.000,- Kč. 
 
2. Termín dodání:  max. 12 týdnů od podpisu smlouvy.  
 
3. Místo plnění: Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
 
4. Požadované technické parametry: Nové vozidlo s pohonem na CNG v souladu s výzvou č. 11/2018 Prioritní oblast 
5. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita Podporované aktivity 5. 2. 
A - Podpora alternativních způsobů dopravy.  
 

Kategorie vozidla: N1 nákladní typ Furgon 
celková hmotnost vozidla 3 500 kg  
užitečná hmotnost podvozku min: 1 000 kg 
rámová konstrukce vozidla  
Motor:4 válec, provedení CNG 
emisní norma EURO 6 
výkon: min 100 kW  
zdvihový objem: min 2 800 cm3 
Převodovka: 6 převodových stupňů, plně synchronizovaná 
Nápravy: zadní náprava  jednomontáž, zesílené odpružení zadní nápravy 
Brzdy: kotoučové vpředu,i vzadu 
ABS+ESP+ASR 
Nádrže: min. dojezd vozidla 350 km, benzínová nádrž nim. 10l 
Kabina:1 + 2 místa, barva bílá 
maják oranžový LED zapsaný v TP, na zádi vozidla nad zadními dveřmi, nesmí přesahovat výšku vozidla 
denní svícení 
akustická signalizace zpátečky 
elektricky ovládaná zpětná zrcátka 
air bag řidiče 
plnohodnotná rezerva 
okno v přepážce za řidičem 
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Parametry nákladového prostoru: 
délka nákladového prostoru min 3,0 m,   max 3,3 m 
výška nákladového prostoru min 1,8 m,   max 2,0 m 
dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s kryty podběhů z voděodolné,  protiskluzné překližky 
zadní dveře otevíratelné na boky vozidla 
Záruka: min. 24 měsíců 
 

4. 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 3 pracovní dny před lhůtou 
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy celkem 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro 
podání nabídek. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, zadavatel uveřejní 
vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. 
 

5. Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., nejpozději 6.1.2020 do 9,30 hodin. 
Otevírání obálek proběhne  dne 6.1.2020 v 10. hodin a výběr uchazeče na lednovém jednání Dozorčí rady TST. 

     Kontaktní osoba: Koudelka Josef 
Tel.: 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. 
 

7. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“.  
 
8. 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. 
 
9.Uchazeč ve své nabídce předloží: 

a) Krycí list 
b) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat   

c) Prokázání kvalifikačních předpokladů  
d) Nedílnou součástí bude podrobný technický popis včetně fotografií nabízeného vozidla. 

 
10. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.  Zúčastnění uchazeči obdrží emailem 
případně rozhodnutí o vyloučení a písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení po jeho schválení. 
 
V Táboře dne 28.11.2019 
 
 
 

                   ………………………….. 
          Michal Polanecký,  jednatel společnosti 
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Krycí list 
Název veřejné zakázky: Nákup nákladního vozidla typu Furgon s pohonem CNG 
Identifikační údaje zadavatele: 
Název:      Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlo:      Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
IČ/ DIČ:      62502565  CZ62502565 
Identifikační údaje dodavatele: 
Obchodní firma/název:                  [doplní uchazeč] 
IČ/ DIČ:      [doplní uchazeč] 
Sídlo:      [doplní uchazeč] 
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:                                [doplní uchazeč]   Kontaktní osoba: [doplní uchazeč] 
Telefon / fax:     [doplní uchazeč]  E-mail:                  [doplní uchazeč] 

 

auto -  výrobce a typové označení                doplní uchazeč]                           č. CZ-CPA (SKP)       [doplní uchazeč] 

Parametr - požadovaná hodnota ANO/NE nabízená hodnota 
Motor 4 válec pohon CNG:  emisní norma EURO 6 [doplní uchazeč]  

výkon: min 100 kW   [doplní uchazeč] 

zdvihový objem: min 2 800 cm3  [doplní uchazeč] 

celková hmotnost vozidla do 3 500 kg    [doplní uchazeč] 

užitečná hmotnost podvozku min: 1 000 kg  [doplní uchazeč] 

rámová konstrukce vozidla  [doplní uchazeč]  

6 převodových stupňů, plně synchronizovaná [doplní uchazeč]  

zadní náprava  jednomontáž [doplní uchazeč]  

zesílené odpružení zadní nápravy [doplní uchazeč]  

Kotoučové brzdy vpředu i vzadu [doplní uchazeč]  

ABS+ESP+ASR (doplní uchazeč]  

min. dojezd vozidla 350 km, benzínová nádrž nim. 10l  [doplní uchazeč] 

1 + 2 místa [doplní uchazeč]  

maják oranžový LED zapsaný v TP, na zádi vozidla nad zadními dveřmi, nesmí 
přesahovat výšku vozidla 

[doplní uchazeč] 
 

denní svícení [doplní uchazeč]  

akustická signalizace zpátečky [doplní uchazeč]  

elektricky ovládaná zpětná zrcátka [doplní uchazeč]  

air bag řidiče [doplní uchazeč]  

plnohodnotná rezerva [doplní uchazeč]  

okno v přepážce za řidičem [doplní uchazeč]  

délka nákladového prostoru min 3,0 m,   max 3,3 m  [doplní uchazeč] 

výška nákladového prostoru min 1,8 m,   max 2,0 m  [doplní uchazeč] 

dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s kryty podběhů z voděodolné, 
protiskluzné překližky  

[doplní uchazeč] 
 

zadní dveře otevíratelné na boky vozidla [doplní uchazeč]  

Barva bílá 
 

[doplní uchazeč]  

Termín dodání: [doplní uchazeč]  

Záruka min. 24 měsíců  [doplní uchazeč] 
 

Hodnotící kritériu Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

Nabídková cena (v Kč) [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] 

 

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.   

Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů můžeme být z výběrového řízení 

vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. 

 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

 

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč] 
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podpis (a případně razítko)                                       …………………………………………… 

Příloha výzvy k podání nabídky č.2        Kupní smlouva (návrh pro Vř)  
 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 
 Nákup nákladního vozidla typu Furgon s pohonem CNG 

 
 
1. Prodávající: 

[doplní uchazeč] 
 
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 – v rozsahu dle nabídky do veřejné zakázky, viz příloha Krycí list. 
nákladní automobil CNG [výrobce, typ - doplní uchazeč] 
 

II. 
Kupní cena 

 
  Kupní cena je stanovena dohodou, dle nabídky prodávajícího pro zakázku malého rozsahu Nákup nákladního vozidla 
typu Furgon s pohonem CNG 

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

III. 
Platební podmínky 

 
Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. 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. 
 

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. 
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V. 

Dodací lhůta  
 

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

VI. 
Záruční lhůta 

 
Záruční lhůta se poskytuje na dobu [doplní uchazeč]  měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu, 
prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude 
poskytnut do [doplní uchazeč] hodin od nahlášení za cenu [doplní uchazeč]  Kč/hod a cestovného v částce [doplní 
uchazeč] Kč/km za [doplní uchazeč]km. Uchazeč garantuje, že nedojde ke změnám technických hodnot, vlivem zatížení 
nářadím po dobu pěti let 
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
   
  Prodávající 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 kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 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. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
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 
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. 
 
   Zadavatel 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 případě nedojde k plnění této Smlouvy, 
nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v 
zakázce malého rozsahu. 
 
 
 
 
V            dne ................................   V Táboře dne ................................. 
 
 
 za prodávajícího:      za kupujícího:  
 
 
 
      ............................                                    .......................... 
           Michal Polanecký 
          jednatel společnosti TST s.r.o.  
 


