Kpt. Jaroše 2418, 390 03 TáborIČ: 62502565DIČ:CZ62502565
C 4797 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
banka: ČS Tábor č.ú. 700846349/0800
tel: + 420 724 050 850info@tstabor.czwww.tstabor.cz

Výzva k podání nabídky
č.2/2022
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:

Nákup posypové soli

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce za podmínek uvedených dále.
1.
Informace o předmětu zakázky: předmětem zakázky je nákup posypové soli dle potřeb zadavatele, včetně závozu
do areálu TST v Bydlinského ulici č.p. 3115.
a/ celkový rozsah zakázky - t.j. předpokládané množství:
letní dodávka: předzásobení dle potřeby, cca do 400 t
zimní dodávka: dle potřeby v zimním období cca do 350 t
b/ množství posypové soli, které je možno dodávat v jednom pracovním dni 25 t až 50 t
c/ posypová sůl musí splnit
- skladbou zrnitost následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:
do 0,16 mm
max 5%
od 0,16 mm do 0,80 mm max 30%
od 0,80 mm do 3,15 mm min 60%
od 3,15 mm do 5 mm
max 20%
nad 5 mm
0%
- nesmí překračovat limity škodlivin dle TP 116
- váhový podíl NaCl musí být minimálně 98% (při 0% obsahu vody ve vzorku)
- charakteristiku a zrnitost pro zimní údržbu pozemních komunikací (dle ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č. 104/1997 Sb. přílohy č.7 čl..8 odst. a).)
d/ zavážení dodávky do dvou dnů od emailové objednávky
e/ záruka nespékavosti minimálně 60 měsíců
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 15.2.2022 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 21.3.2022 do 9.00 hodin.
Otevírání obálek proběhne dne 21.3.2022 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.
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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, 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.
4. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší součtová cena za 1t (letní + zimní), včetně dopravy do skladu soli
v Bydlinského ulici (vedle sběrného dvora společnosti Rumpold).
5. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník stanoví nabídkovou letní a zimní cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena
včetně dopravy za 1t 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 kupní smlouvy o dílo opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat
b) Prokázání způsobilosti
c) Atest z hlediska sypné zkoušky (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. přílohy č.7 čl..8 odst. a).)
d) Bezpečnostní list na dodávanou sůl
e) Atest o nespékavosti minimálně 60 měsíců (certifikát či jiné atestované osvědčení podle TP116)
e) 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.

V Táboře dne 2.3.2022

…………………………..
Michal Polanecký
jednatel společnosti

Kontrolu správnosti provedl:
Vrtiška Zdeněk
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Krycí list
__________________________________________________________________________
Název veřejné zakázky:

Nákup posypové soli

Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

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

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma/název:
IČ/ DIČ
Sídlo:
Osoba oprávněná za účastníka jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon / fax:
E-mail:

[doplní účastník]
[doplní účastník]
[doplní účastník]
[doplní účastník]
[doplní účastník]
[doplní účastník]
[doplní účastník]

Č.

Hodnotící kritéria

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem
včetně DPH

1.

Nabídková cena včetně dopravy letní (v Kč/t)

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]

2.

Nabídková cena včetně dopravy zimní (v Kč/t)

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]

Součtová cena, včetně dopravy,
pro potřeby hodnocení

[doplní účastník]

x

x

3.

Atesty a bezpečnostní list na
dodávanou sůl

ANO / NE

4.

Atest o nespékavosti minimálně 60
měsíců (certifikát či jiné atestované
osvědčení)

ANO / NE

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

……………………………………………

podpis (a případně razítko)
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Smlouva kupní
1. Smluvní strany
Kupující :

a
Prodávající :

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČ: 62502565
DIČ: CZ62502565
C 4797 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bank. spojení: Česká spořitelna 700846349/0800
Zastoupený: Michal Polanecký, jednatel
«firma_», «adresa»
IČ:
DIČ:
«OR»
Bank. spojení:
Zastoupený:
2. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je volně ložená posypová sůl, dle specifikací uvedených ve veřejné zakázce,
s místem dodání do haly posypového materiálu v Bydlinského ulici č.p. 3115.
.
3. Kupní cena
1. Smluvní strany sjednávají prodejní cenu včetně dopravy dle nabídky ve výši:
Letní cena doplní účastník Kč bez DPH
Zimní cena doplní účastník Kč bez DPH
4. Termín dodání
1. Prodávající dodá předpokládané množství posypové soli za letní cenu do konce října.
2. Prodávající dodá v zimním období požadované množství posypové soli do 2 dnů od doručení e-mailové objednávky.
5. Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě potvrzených dodacích listů do 14 dnů od vystavení
faktury. V případě prodlení kupujícího s placením fakturované kupní ceny za posypovou sůl se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH za každý den zpoždění dodávky nad
2 dny od doručení e-mailové objednávky.
3. Smluvní pokuty jsou splatné v termínu do 14 dnů od jejich vystavení.
6. Ostatní ujednání
Kontaktní osoba pro objednání posypové soli. doplní účastník
Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba pro vykládku posypové soli: Zdeněk Vrtiška
E-mail: cistení@tstabor.cz

Tel.:

602 21 51 41
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7. Trvání a ukončení smlouvy
7.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou t.j na 1 rok od podpisu. Limit pro celkový objem odebraného zboží dle této
smlouvy činí 2 000 000,- Kč bez DPH..
7.2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 30 dnů, která
počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.
8. Odpovědnost za škodu
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za jakoukoli škodu způsobenou kupujícímu, jakýmkoli porušením povinnosti
prodávajícího uvedené v této smlouvě.
9. Ochrana informací
9.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, které nejsou běžně dostupné, a se kterými bude
prodávající seznámen při poskytování zboží, jsou obchodním tajemstvím a prodávající se zavazuje, že jiným subjektům
nesdělí, nezpřístupní ani sám nezneužije tyto skutečnosti.
9.2. Předmětem těchto ujednání je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích, obchodního, právního,
finančního, technického apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy
seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně
informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit,
produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
9.3. Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách
či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Smluvní strany jsou si vzájemně
rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování povinností stanovených zákonem
zajištěno.
9.4. Veškeré výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány
takové skutečnosti, které by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran nebo by mohly
být pro tyto zájmy nevhodné.
9.5. Obě smluvní strany se zavazují, že budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
9.6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to
i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let. Na údaje prohlášené za důvěrné se časové
omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené. Za porušení tohoto
závazku má druhá strana právo na náhradu škody.
9.7. Výjimku ze závazku představující případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech nebo případy, kdy je
smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.
9.8. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich
ochranu zajistit.
9.9
Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající
ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
9.10 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky
a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace
důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování
mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto Smlouvou.
Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranu nebo jejím
zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.
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9.11 Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:
a) Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické, vizuální či ústní formě třetí straně bez předchozího
výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká.
b) Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo
třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou
bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany.
c) Poskytovat důvěrné informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a kteří jsou náležitě poučeni
o povinnosti zachovávat mlčenlivost a užívat její výsledky pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce,
a vedou přímo ke splnění jejích cílů.
d) Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze smluvních stran charakter údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění, resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR),
dodržovat povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat druhé straně na
její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje, a jakým způsobem je jejich dodržování zajištěno.
9.12 Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran
„hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé straně nebo zničeny,
jakmile bude ukončena spolupráce nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.
10 Smluvní pokuta
10.1 V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením odměny nebo její části podle odst. 6.1 této smlouvy,
zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den z prodlení až do úplného
zaplacení odměny.
10.2 V případě, že prodávající poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v čl. 11 této smlouvy, zavazuje se zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každé jedno prokázané porušení uvedené povinnosti.
10.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
11 Odstoupení od smlouvy
11.1.Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
11.1.1 Prodávající je v prodlení s poskytnutím zboží delším než 2 dny;
11.1.2 Prodávající vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na
vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek prodávajícího
a/nebo prodávající vstoupí do insolvence;
11.1.3 Prodávajícím oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
11.2 Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
11.2.1 Kupující je v prodlení se zaplacením odměny nebo její části delším než 30 dní;
11.2.2 Kupující vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na
vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek kupujícího
a/nebo Kupující vstoupí do insolvence;
11.2.3 Kupujícím oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
11.3 Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
11.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11.5 V případě odstoupení jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
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12 Vyšší moc
12.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší
moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby nesplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší
moci předešly.
12.2. Za vyšší moc je pro účely této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje
plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy
považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události,
které jsou mimo jakoukoli kontrolu smluvních stran.
12.3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
13 Rozhodné právo
13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
14 Společná a závěrečná ustanovení
14.1 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících
ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno
od ostatního obsahu této smlouvy.
14.2 Tato smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
14.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden
výtisk.
14.4 Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že kupující 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.
14.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly a uzavírají ji po vzájemném projednání, na základě
své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
14.7 Přílohy: Obchodní podmínky prodávajícího, ceník * nehodící se škrtněte, případně dopište
V Táboře dne:

…………………………………
Za kupijícího:

V

dne:

……………………………………
Za prodávajícího:
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