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Výzva k podání nabídky  
č. 8/2021 

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:    62502565 
 

Název zakázky:   Komunální vozidlo s nosičem kontejnerů  
 
Zadavatel Vás     VYZÝVÁ 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce za podmínek uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky:  
Předmětem zakázky nové nepoužité Komunální vozidlo s nosičem kontejnerů. Termín dodání nejpozději do 30.12.2021. 
              
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 8.6.2021 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 14.6.2021 do 9.00 hodin.  
 

Otevírání obálek proběhne dne 14.6.2021 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. 
 
3. 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, je-li 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, viz vzor v příloze 
   Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení účastníka z posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
4. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH 

a nabídková cena včetně DPH.  
 Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
 
5. Účastník ve své nabídce předloží: 

a) Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat 
b) Prokázání způsobilosti  
c)     Krycí list - jako první (vrchní list nabídky, tak aby nebylo nutné listovat ve svázané nabídce) 
 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.              
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7. Zúčastnění účastníci obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku hodnocení nabídek. 
 

8. 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 27.5.2021       
 
 

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

                        jednatel společnosti 
 
Kontrolu správnosti provedl:  
  Říha Martin 
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Krycí list - TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Název veřejné zakázky : Komunální vozidlo s nosičem kontejnerů  
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] 
 

Popis technického požadavku/Parametr 
Vymezení parametru 

Splnění 
parametru 

Komunální vozidlo: [doplní účastník] (výrobce a typ) 

Rozvor   Max 3400 mm [doplní účastník] 

Celková délka vozidla   max.  6200 mm [doplní účastník] 

Výška vozidla vč. majáků  max.2400 mm [doplní účastník] 

Šířka vozidla bez zrcátek  max. 2100 mm [doplní účastník] 

Průměr otáčení  max.  14 m [doplní účastník] 

Celková hmotnost vozidla  Max 10.000 kg [doplní účastník] 

Užitečná hmotnost vozidla s nástavbou  (bez kontejneru)  min 5200 kg [doplní účastník] 

Zdvihový objem  Min 4,5 l [doplní účastník] 

Výkon min 140 kW [doplní účastník] 

Emisní norma  EURO 6 [doplní účastník] 

Nápravy 2, přičemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží ANO [doplní účastník] 

Odpružení přední a zadní listové pružiny s gumovými dorazy ANO [doplní účastník] 

ABS ANO [doplní účastník] 

ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR ANO [doplní účastník] 

MID display ANO [doplní účastník] 

Brzda motoru ANO [doplní účastník] 

Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka ANO [doplní účastník] 

Klimatizace ANO [doplní účastník] 

Imobilizér ANO [doplní účastník] 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO [doplní účastník] 

Odpružené sedadlo ANO [doplní účastník] 

Mlhové světlomety vpředu a vzadu ANO [doplní účastník] 

Rádio  ANO [doplní účastník] 

Zpátečka se zvukovou signalizáci ANO [doplní účastník] 

Elektricky ovládaná okna ANO [doplní účastník] 

Nastavitelné řízení (sklopení a výška) ANO [doplní účastník] 

Ovládání výšky světlometů ANO [doplní účastník] 

Denní světla ANO [doplní účastník] 

Omezovač rychlosti (90 km/h) ANO [doplní účastník] 

Couvací kamera ANO [doplní účastník] 

Led zábleskový střešní maják (zapsaný v technickém průkazu) ANO [doplní účastník] 
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Nosič kontejnerů: [doplní účastník] (výrobce a typ) 

Zvedací a sklápěcí výkon  min. 4t [doplní účastník] 

Výška háku  1 000 mm [doplní účastník] 

Rozteč ližin kontejneru  1 060 – 1 100 mm [doplní účastník] 

Pro kontejnery dálky  2,8 – 4,3 m [doplní účastník] 

Maximální hmotnost  750 kg [doplní účastník] 

Sklápěcí úhel  min. 56° [doplní účastník] 

Elektrické ovládání z kabiny včetně blokování mylné manipulace ANO [doplní účastník] 

Bezúdržbové uložení teleskopu,  
třecí segmenty z litého polyamidu plněného olejem 

ANO 
[doplní účastník] 

Hydraulické zajišťování kontejneru combilock ANO [doplní účastník] 

Minimální průměr valivých válečků  75 mm [doplní účastník] 

Servisní sešit a katalog ND ANO [doplní účastník] 

 

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

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

 

 
Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, 
vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být 
vyřazena.  
1.  
Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim 
porozuměl. (v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů může být z výběrového řízení vyloučen 
bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod). 
 
 
V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]  
 
 
 
 
 

podpis (a případně razítko) …………………… 
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Příloha výzvy k podání nabídky č.1        Kupní smlouva (návrh pro Vř)  
 

Komunální vozidlo s nosičem kontejnerů  
 

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 nabídka - Komunální 
vozidlo s nosičem kontejnerů  [výrobce, typ - doplní uchazeč] 
 

II. 
Kupní cena 

 
 Kupní cena je stanovena dohodou, dle závazné nabídky prodávajícího pro zakázku Komunální vozidlo s nosičem 
kontejnerů  

 
  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. 
 
 

V. 
Dodací lhůta  

 
Zboží bude doručeno do sídla kupujícího doplní uchazeč od podpisu smlouvy. 
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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. 
 
 
příloha specifikace z nabídky 
 
 
V            dne ................................   V Táboře dne ................................. 
 
 
 za prodávajícího:      za kupujícího:  
 
 
 
      ............................                                    .......................... 
           Michal Polanecký 
          jednatel společnosti TST s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


