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Výzva k podání nabídky  
č. 02/2021 

Veřejná zakázka malého rozsahu  
Identifikační údaje zadavatele: 

Zadavatel:  Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlem:   Kpt. Jaroše 2418,  390 03  Tábor 
Zastoupený:   Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
IČ / DIČ   62502565 / CZ 62502565 
Kontaktní osoba pro věci technické: Vrtiška Zdeněk, tel.: 724050850, 381 231 225, e-mail: info@tstabor.cz 
 
 

Název zakázky: Opravy a prodej náhradních dílů vozidel vozového parku  

 
Zadavatel Vás     VYZÝVÁ 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky: předmětem zakázky jsou opravy vozidel a mechanizmů celého vozového parku 

zadavatele (osobní, nákladní mimo vozidel Iveco a Isuzu, speciální, sekačky, nástavby …) dle potřeb zadavatele.  
        Převzetí k opravě v sídle zadavatele bude max. do jedné hodiny. Případné převezení/odtažení do místa opravny 

účastníka zajišťuje účastník na své náklady. Při neodkladných opravách vozidel a mechanizmů zajišťujících zimní 
údržbu bude převzetí max do jedné hodiny i mimo pracovní dobu poskytovatele tzn. i v odpoledních a v nočních 
hodinách, včetně sobot, nedělí a svátků.  

        Termín zahájení běžných oprav od převzetí bude max. do jedné hodiny. 
        Ceny náhradních dílů, olejů, mazadel apod. bude účastník účtovat s maximální marží 15%.      
 
2. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná 

(může být i e-mailová nebo faxová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 22.2.2021 do 14.00 hodin. 
       Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz. 
 

Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., 
nejpozději 1.3.2021 do 9.00 hodin.  
 

Otevírání obálek proběhne dne 1.3.2021 od 9.00 hodin, bez účasti účastníků výběrového řízení. 
 

Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy o dílo s krycím listem, svázané, v obálce řádně 
zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem akce, 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 9.00 hodin, v kanceláři TST s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později 
doručené nabídky nebude brán zřetel. 
 

2. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti: 
Účastník 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 účastníka jednat 

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení účastníka z posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 

3. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena za 1 hodinu práce mechanika. 
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4. Způsob zpracování nabídkové ceny: 

Účastník 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. 

 
6. Účastník ve své nabídce předloží: 
a.   Návrh smlouvy na dobu určitou, na 1 rok od podpisu smlouvy s maximálním plněním do 2.000.000,- Kč bez DPH,  
        opatřený razítkem a podpisem osobou oprávněnou za účastníka jednat, 
b. Prokázání způsobilosti  
c. Krycí list - jako první (vrchní list nabídky, tak aby nebylo nutné listovat ve svázané nabídce) 
 
7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.  

             
8. Zúčastnění účastníci obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku hodnocení nabídek. 
 
9. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný 

dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li dostatečnou součinnost ve lhůtě 15 dní ode dne převzetí 
oznámení o výsledku výběrového řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem výběrového řízení, který se umístil 
jako druhý v pořadí. Odmítne-li účastník výběrového řízení druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-
li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem-výběrového řízení, který se umístil jako 
třetí v pořadí. Účastník výběrového řízení druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout 
zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

 
 

V Táboře dne 12.2.2021      
 
 
 
 

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

                        jednatel společnosti 
 
 
 
 
Kontrolu správnosti provedl:  

 Vrtiška Zdeněk 
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Krycí list 
__________________________________________________________________________ 

 

Název veřejné zakázky:  Opravy a prodej náhradních dílů vozidel 
vozového parku  

 

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 účastník] 

IČO:      [doplní účastník] 

Sídlo:      [doplní účastník] 

Osoba oprávněná za účastníka jednat: [doplní účastník] 

Kontaktní osoba:    [doplní účastník] 

Telefon / fax:     [doplní účastník] 

E-mail:     [doplní účastník] 

 

 

Hodnotící kritéria Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena celkem 

včetně DPH 

Nabídková cena za 

servisní hodinu (v Kč) 
[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

 

Účastník podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této 

zakázky a že jim porozuměl. 

 

 

V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 


