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Výzva k podání nabídky
č. 05/2022

Podlimitní veřejná zakázka ve zjednodušeném režimu (nad 2 miliony)
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: Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a nástaveb
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce za podmínek uvedených dále.
1. Informace o předmětu zakázky:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 500 000 Kč bez DPH.
2. Poskytování zadávací dokumentace a její přílohy:
2..1 Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f225a2dd-fd67-4783-b11d-a81bdb517e51
(dále jen "profil zadavatele").
Kontaktní osoba: Ing. Říha Martin PhD., Tel.: 724050850, 381 231 225, e-mail: info@tstabor.cz
2.2 Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD") jsou následující přílohy:
1) Závazná Technické specifikace - formát DOC.
2) Závazný vzor kupní smlouvy - formát DOC.
3) Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti - formát DOC,
4) Manuál pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje pro dodavatele – formát PDF.
3. Termín dodání: do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
Zadavatel může požadovat případné předvedení stroje před podpisem smlouvy. Faktura bude vystavena po protokolárním předání
předmětu koupě, se splatností 21 dní od jejího vystavení.
4. Popis předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem zakázky jsou nové nepoužité:
- komunální vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů a nástavby dle přílohy č.1 ZD Technická specifikace
5. Dodavatel může písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace na
základě podané žádosti uveřejní na profilu zadavatele, včetně přesného znění žádosti, bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel
není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 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.
Zadavatel upozorňuje, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí dle zákona probíhat elektronicky a žádosti o
písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být podány elektronicky tj. prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele,
datovou schránkou nebo emailem zaslaným kontaktní osobě uvedené v čl. 2 ZD.
6. Lhůta, forma a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.3.2022 v 9:00 hodin.
Nabídky se podávají písemně výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
na němž je zřízen profil zadavatele tj.: - adresa elektronického nástroje: https://www.e-zakazky.cz/
- adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f225a2dd-fd67-4783-b11d-a81bdb517e51
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Nabídky mohou být podány výhradně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje.
Nabídky musí být šifrovány prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, přičemž proces šifrování nabídky v rámci podání nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje proběhne automaticky.
Podrobné informace k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje jsou uvedeny na webových stranách provozovatele
elektronického nástroje - viz též manuál pro dodavatele, který je přílohou ZD.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka
zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatné nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel doporučuje dodavatelům seznámit se s technickými a provozními podmínkami elektronického nástroje pro podání
nabídky (viz manuál pro dodavatele). Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě
pro podání nabídek.

7. 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.
8. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena.
Účastník stanoví nabídkovou cenu na krycím listu v Kč bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude stanovena jako
cena konečná a nejvýše přípustná.
V rámci odpovědného veřejného zadávání požadujeme environmentální normu EURO 6, jejímž cílem je omezit emise
znečišťujících plynů vypouštěných do ovzduší silničními vozidly, kde výrobce musí dodržovat úroveň emisí pevných částic a
oxidů dusíku (NOx) v důsledku spotřeby energií během fáze používání.
9. Účastník ve své nabídce předloží:
Nabídky zpracované v českém jazyce
a) Závazný návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podpisem -. Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou
uvedeny ve vzorovém návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu ZD. Dodavatel musí pro zpracování nabídky použít
vzorovou smlouvu, přičemž je povinen a oprávněn doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy, výši
nabídkové ceny a údaje k podpisu smlouvy (datum, oprávněná osoba).
b) Prokázání způsobilosti viz. bod 7.
c) Technické specifikace (příloha č.1 ZD) - Dodavatel musí pro zpracování nabídky použít vzorový technické
specifikace, přičemž je povinen a oprávněn doplnit všechna označená pole.
d) Podrobný technický popis nabízeného zařízení, kopii platného samostatného technického celku (ZTP) vozidla
vydaného Ministerstvem dopravy ČR a fotodokumentaci nabízeného vozidla – v minimálním množství : 3 x
fotografie exteriér (pohled zepředu, pohled z boku a pohled zezadu )
11. Zadavatel si vyhrazuje právo - zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.
- uveřejnit vyloučení a výběr na svém profilu.
- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v nabídkách z veřejně dostupných zdrojů či u
třetích osob.
- fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy, případně i před podpisem předávacího
protokolu, včetně praktického předvedení nabízeného stroje. Nabízený stroj musí splňovat požadavky uvedené v
zadávací dokumentaci a zadavatel může při kontrole požadovat přistavení stroje do sídla zadavatele
V Táboře dne 4.3.2022
Kontrolu správnosti provedl: Ing. Říha Martin PhD.

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