
Výzva k podání nabídky
č. TS-VO2/2019

zakázka malého rozsahu (do 200 000 Kč)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace
Sídlem: V Zahrádkách 1536/8

288 02 Nymburk
Zastoupený: Ing. Martin Netolický - ředitel
IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041
Č.j. 35/2019

Název zakázky NÁKUP DROGISTICKÉHO MATERIÁLU  
zadavatel Vás

vyzývá
k předložení nabídky k výše uvedené zakázce malého rozsahu na základě směrnice o postupu při
veřejných zakázkách N107 za podmínek uvedených dále

 

1.Informace o předmětu zakázky: Předmětem zakázky je „nákup drogistického materiálu“

2.Termín dodání: odběr bude realizován na základě jednotlivých objednávek dle aktuální potřeby, s
dodací lhůtou 3 dny od objednávky. Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách
společnosti Technických služeb města Nymburka, příspěvková organizace www.ts-nymburk.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Ondřej Vetešník 
Tel.: 605 479 367
e-mail: ovetesnik  @ts-  nymburk.cz

 
Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy s krycím listem, svázané,  v obálce
řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky a označením uchazeče  budou
přijaty v  pracovních  dnech  od  6.30  hodin  do  14.00 hodin v  kanceláři  Technických  služeb  města
Nymburka,  příspěvková  organizace -  V Zahrádkách  1536,  288  02 Nymburk,  sekretariát  pí.  Iveta
Michálková.

3.Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti:
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

• čestné prohlášení ke splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a
hodnocení nabídek.
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6.Požadovaný sortiment pro hodnocení nabídky

Druh zboží               Počet ks, balení/rok

Čistič koberců 2

Čistič odpadů 2

domestos 11

Fixinela - tablety do pisoáru 1

Fixinela 8

Hadr - „Pavla“ 2

Houby nádobí soké 5

Krém - desinfekční 9

Krém - konopný 9

Krém - mandlový 23

Krém - měsíček 10

Krém - oliva 10

Krém - rakytník 26

Mop - třásně 1

mýdlo 170

Mýdlo tekuté 500ml 21

Podlahy – Ajax 5l 2

Prachovka 30

Pronto . Prach.leštěnka 5

Pulirapid 750 ml
9

Real – čistič oken 15

Real green clean - jar 10

Ručník – papírové role 45

Ručník – froté 10

Sáček do odpadkového koše 60l 15 balení

Savo 5kg 1

Solmix 3

Solsapon kel. 32

Šampon 500 ml 90

Švédská utěrka 10

Toaletní papír 300
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ostatní

Izoban bílý 2kg 2

Ředidlo S 6006 4l 10

S2013 bílý Industrol 1l 2

S2013 5700 Zel. Vagonová – industrol 4l 20

S2013 2880 Hněd Kaš. Industrol - 4l 20

štětce

Štětec plochý velikost 25 mm 10

Štětec plochý velikost 50 mm 10

Štětec plochý velikost 70 mm 10

Štětec zárohák velikost 2´´ 10

4. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“ (bez DPH), vypočtená
jako součtová za celkový předpokládaný počet druhů (posuzovány budou jen úplné nabídky všech
poptávaných druhů na krycím listu).

5. Způsob  zpracování  nabídkové  ceny:  Uchazeč  stanoví  nabídkovou  cenu  na  jednotlivé  druhy
požadovaného  zboží  v  Kč  za  1  kus  a  za  předpokládané  množství  kusů  (cena  za  kus  x  počet).
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 konečná a
nejvýše přípustná.

6. Uchazeč ve své nabídce předloží:

a) Návrh kupní smlouvy na dobu určitou s platností 1 roky od podpisu smlouvy s maximálním plněním
do 200.000,- Kč bez DPH, opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat.

b) Prokázání způsobilosti viz. Bod 3.

c) Krycí list - jako první ( úvodní list nabídky) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky
kdykoliv i bez udání důvodů. Zúčastnění uchazeči obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o
výsledku hodnocení nabídek.

V Nymburce dne ………..

………………………….. 

Ing. Martin Netolický 

ředitel TS města Nymburk

kontrolu správnosti provedl:

Ondřej Vetešník
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Krycí list

Název veřejné zakázky: dodávka drogistického materiálu

Název: Technické služby Nymburk, příspěvková organizace

Sídlo: V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk

IČ: 00067041 

DIČ: CZ00067041

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma/název: [doplní uchazeč] 

IČO: [doplní uchazeč] 

Sídlo: [doplní uchazeč] 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: [doplní uchazeč] 

Kontaktní osoba: [doplní uchazeč] 

Telefon / fax: [doplní uchazeč] 

E-mail: [doplní uchazeč] 

Předpokládaný sortiment, vybraný pro potřeby 

hodnocení výběrového řízení.

A. 

Předpokl.

počet 

kusů za 

rok

B. 

Cena za

1 ks

Konečná cena za 

předpokládaný počet ks 

(AxB) včetně všech 

poplatků bez DPH 

Čistič koberců 2

Čistič odpadů 2

domestos 11

Fixinela - tablety do pisoáru 1

Fixinela 8

Hadr - „Pavla“ 2

Houby nádobí soké 5

Krém - desinfekční 9

Krém - konopný 9

Krém - mandlový 23

Krém - měsíček 10

Krém - oliva 10

Krém - rakytník 26
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Mop - třásně 1

mýdlo 170

Mýdlo tekuté 500ml 21

Podlahy – Ajax 5l 2

Prachovka 30

Pronto . Prach.leštěnka 5

Pulirapid 750 ml
9

Real – čistič oken 15

Real green clean - jar 10

Ručník – papírové role 45

Ručník – froté 10

Sáček do odpadkového koše 60l 15 balení

Savo 5kg 1

Solmix 3

Solsapon kel. 32

Šampon 500 ml 90

Švédská utěrka 10

Toaletní papír 300

ostatní

Izoban bílý 2kg 2

Ředidlo S 6006 4l 10

S2013 bílý Industrol 1l 2

S2013 5700 Zel. Vagonová – industrol 4l 20

S2013 2880 Hněd Kaš. Industrol - 4l 20

štětce

Štětec plochý velikost 25 mm 10

Štětec plochý velikost 50 mm 10

Štětec plochý velikost 70 mm 10

Štětec zárohák velikost 2´´ 10

Součtová cena (A x B)
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Č. Hodnotící kritéria Cena bez DPH DPH 21 % DPH 21% Cena celkem

včetně DPH

Součtová cena (A x B) [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

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

podpis  …………………………………………… 
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Rámcová smlouva (návrh pro zakázku malého rozsahu) 

Prodávající:

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

Zastoupená:

Zapsán v 

Kupující: Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace

IČO: 00067041

DIČ: CZ00067041 

Bankovní spojeni: KB Nymburk, 11934191/0100 

Zastoupená: Ing. Martinem Netolickým, ředitel TS města Nymburka

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném v Městském soudu v Praze Slezská 2000, oddíl Pr vložka 

1571

1. Předmětem smlouvy
je závazek prodávajícího dodat  kupujícímu zboží,  které  je určeno co do druhu, množství,  termínu
dodání a kupní ceny v této smlouvě a nabídce prodávajícího podané na základě zadávacích podmínek
veřejné  zakázky malého rozsahu:  nákup drogistického materiálu,  (dále  jen „zadávací  podmínky“),
převést na kupujícího vlastnické právo k dodávanému zboží a závazek kupujícího toto zboží převzít a
zaplatit  za  ně  kupní  cenu  včetně  DPH  dle  cenové  nabídky.  V  případě  objednávky  jiného  než
předpokládané sortimentu, bude cena dle ceníku prodávajícího a slevy [doplnit]%.

DRUH CENA za 1 ks bez DPH

Čistič koberců [doplnit]

Čistič odpadů [doplnit]

domestos [doplnit]

Fixinela - tablety do pisoáru [doplnit]

Fixinela [doplnit]

Hadr - „Pavla“ [doplnit]

Houby nádobí soké [doplnit]
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Krém - desinfekční [doplnit]

Krém - konopný [doplnit]

Krém - mandlový [doplnit]

Krém - měsíček [doplnit]

Krém - oliva [doplnit]

Krém - rakytník [doplnit]

Mop - třásně [doplnit]

mýdlo [doplnit]

Mýdlo tekuté 500ml [doplnit]

Podlahy – Ajax 5l [doplnit]

Prachovka [doplnit]

Pronto . Prach.leštěnka [doplnit]

Pulirapid 750 ml
[doplnit]

Real – čistič oken [doplnit]

Real green clean - jar [doplnit]

Ručník – papírové role [doplnit]

Ručník – froté [doplnit]

Sáček do odpadkového koše 60l [doplnit]

Savo 5kg [doplnit]

Solmix [doplnit]

Solsapon kel. [doplnit]

Šampon 500 ml [doplnit]

Švédská utěrka [doplnit]

Toaletní papír [doplnit]

ostatní [doplnit]

Izoban bílý 2kg [doplnit]

Ředidlo S 6006 4l [doplnit]

S2013 bílý Industrol 1l [doplnit]

S2013 5700 Zel. Vagonová – industrol 4l [doplnit]

S2013 2880 Hněd Kaš. Industrol - 4l [doplnit]

štětce [doplnit]

Štětec plochý velikost 25 mm [doplnit]

Štětec plochý velikost 50 mm [doplnit]

Štětec plochý velikost 70 mm [doplnit]

Štětec zárohák velikost 2´´ [doplnit]
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2. Kupní cena
1. Smluvní strany sjednávají prodejní cenu dle nabídky.
  

3.Termín dodání 
1. Prodávající bude mít k dispozici v místě své pobočky požadovaný materiál do 3 dnů od doručení e-
mailové objednávky.  

4.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 7 dny od doručení e-mailové objednávky.

3. Smluvní pokuty jsou splatné v termínu do 14 dnů od jejich vystavení.

5. Ostatní ujednání
Kontaktní osoba pro vyřízení objednávek drogistického materiálu. 

Tel.: [doplnit]
E – mail:[doplnit]

Kontaktní osoba pro převzetí drogistického materiálů. 

Michal Valenta Tel.: 603 410 621

E – mail: mvalenta@ts-nymburk.cz

David Jansta Tel.: 733 123 593

E – mail: djansta@ts-nymburk.cz

Ondřej Vetešník Tel.: 605 479 367

E – mail: ovetesnik@ts-nymburk.cz

Jana Mrázková Tel.: 325 517 964

E – mail: jmrazkova  @ts-nymburk.c  z

Marek Vajshajtl Tel.: 603 894 509

E – mail: mvajshajtl@ts-nymburk.c  z
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6. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se sjednává na období od 1.2.2019 do 3.2.2020, s maximálním plněním do 200 000 Kč
bez DPH.

2. 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. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

4. 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 

 V…………………… dne……………. V Nymburce dne……….. 

za prodávajícího: za kupujícího:

…………………………. Ing. Martin Netolický

ředitel TS města Nymburka
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