TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
V Zahrádkách čp. 1536/8, 288 02 Nymburk
IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041
Č.j. 0049/2018

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝZVA

Ředitel Technických služeb města Nymburk Ing. Martin Netolický jakožto zadavatel,
vyhlašuje poptávkové řízení v souladu se směrnicí TSN č. N107/2017 na
podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na následující stavební
práce:
1) Oprava komunikaci Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2018.

(tato Výzva k podání nabídky je současně Zadávací dokumentací)

„Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou
Patchmatic v roce 2018“
Zadávací podmínky poptávkového řízení
1. Základní údaje o zadavateli:
Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk
Středočeský kraj
IČ:00067041
DIČ: CZ00067041
zastoupené: Ing. Martinem Netolickým - ředitelem.
e-mail:info@ts-nymburk.cz

2. Předmět poptávky
Předmětem poptávky je realizace oprav komunikací (výtluků) v teritoriu města Nymburka,
tryskovou metodu Patchmatic směsi štěrku s emulzí v jednotkové ceně za 1 tunu - viz. krycí
list nabídky v období od 1.4.2018 do 15.8.2018.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně do 600.000,- Kč bez DPH.
3. Kritéria hodnocení
Jediným kritériem hodnocení je nabídková cena za 1 tunu směsi štěrku s emulzí – viz. krycí
list nabídky.

Výše nabídkové ceny bude platná a shodná po celou dobu smluvního vztahu. V případě, že
budou provedeny stavební práce nad rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky (VZ)
díky dohodě mezi dodavatelem a zadavatelem, a to do maximální hodnoty vypsané veřejné
zakázky, budou uplatněny shodné jednotkové ceny.
Nabídková cena bez DPH každé jednotlivé části bude cenou nejvýše přípustnou.
Nabídková cena každé jednotlivé části bude uvedena v české měně ve členění: nabídková
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně
DPH. Nabídková cena každé bude uvedena na krycím listu nabídky – příloha č.1.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění dle
požadavků na obsah smlouvy. Následná fakturace bude vystavena včetně DPH, neboť na
TS Nymburk, jakožto příspěvkovou organizaci, se nevztahuje režim přenesené daňové
povinnosti, neboť dodávka je výlučně pro plnění, které není předmětem daně - hlavní činnost
příspěvkové organizace.
4. Smluvní vztahy
Obchodní smlouva na dodávku bude uzavřena se společností Technické služby města
Nymburka, ul. V Zahrádkách 1536/, 288 02 Nymburk, IČ: 00067041, DIČ: CZ00067041
Zadavatel požaduje záruční dobu na dílo nejméně 2 roky a nutnost zahrnout všechny
náklady (např. náklady, které zadavatel jakožto odborná firma ucházející se o VZ této
povahy, mohl a měl předpokládat atd.) do jednotkových cen položek rozpočtů.
5. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč přiloží k nabídce kopie oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku,
autorizaci a prokáže systém řízení kvality. Systém řízení kvality může být doložen i
čestným prohlášením, že firma řídí svoji kvalitu práce v rámci svých vnitřních procesů
řízení.
Základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání
nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6. Obsah nabídky
3.1. Představení firmy a předložení materiálů pro kvalifikační předpoklady
3.2. Cenová nabídka - vyplněný krycí list nabídky - viz. příloha č.1.

7. Lhůta pro podávání nabídek
Uchazeči mohou podávat nabídky do 15. února 2018 do 12.00 hodin.

8. Místo a způsob podávání nabídek
Nabídky budou předloženy písemně a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na
adresu zadavatele:
Adresa pro předložení (doručení) nabídek:
Technické služby města Nymburka, V Zahrádkách čp. 1536/8, 288 02 Nymburk
Osobní doručení nabídky je možné v pracovních dnech v době od 06.00 – 14.30h
Nabídky budou zalepeny a označeny nápisem
Neotevírat – „Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou

Patchmatic v roce 2018“
9. Termín vyhodnocení nabídek
Dne 15. 2. 2018 v prostorách zadavatele - toto jednání bude neveřejné.
10. Dodatky
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
Zadavatel může vyloučit nabídku, která nesplní požadované parametry z předmětu poptávky,
nebo v ní nebudou naplněny požadované smluvní podmínky z bodu 4.
Informace poskytuje:
Ing. Martin Netolický
Mgr. Bořek Černý

tel. 734 322 133
tel. 734 750 570

Přílohy :
- krycí list nabídky

V Nymburce dne 30. 1. 2018

Ing. Martin Netolický
Ředitel TS Nymburk

