
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA 
  V Zahrádkách čp. 1536/8, 288 02 Nymburk                                     PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
  IČ: 00067041 
  DIČ: CZ00067041 
  Č.j. : 540/2018 

VÝZVA 
 
 
Ředitel Technických služeb města Nymburk Ing. Martin Netolický jakožto zadavatel, 
vyhlašuje poptávkové řízení v souladu se směrnicí TSN č. 4/2017 na   

 
podání nejvhodnější nabídky na dodávku: 
 
 

        pořízení multifunkčního komunálního vozu  

       

    
(tato Výzva k podání nabídky je současně Zadávací dokumentací) 

 
 
 
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 

 

 

 

 

mailto:info@ts-nymburk.cz


2. Předmět poptávky 

Předmětem poptávky je dodávka nového multifunkčního komunálního vozu s celkovou 
hmotností 3000 až 3500 kg, s jednoramenným hákovým natahovačem s možnosti zapojení  
nosičů výměnných nástaveb ( sypač chodníků pro zimní údržbu, kropící cisterna, kontejner). 
Financování formou zápůjčky s měsíčním nájmem do 33 000 kč/měsíčně s možností 
odkoupení do vlastnictví Technických služeb města Nymburka za zůstatkovou hodnotu.   
 
Požadované parametry komunálního vozu: Tříokruhová silová hydraulika, čelní upínací 
deska, výměnná natahovací korba, klimatizace, jednoramenný natahovač kontejnerů, 
čtyřdobý vznětový motor o výkonu minimálně 70 kW, možnost zapínání nápravy 4x4. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně do 1 900.000,- Kč bez DPH.  
 
 

 
3. Kritéria hodnocení 

 
Jediným kritériem hodnocení je nabídková cena. 
 
Výše nabídkové ceny bude platná a shodná po celou dobu smluvního vztahu. V případě, že 
budou provedeny dodávky 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 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  

 
 
           5. Obsah nabídky 
 
3.1. Představení firmy  
3.2. Cenová nabídka  
 

 
           6.  Lhůta pro podávání nabídek 
  
Uchazeči mohou podávat nabídky do 3.12. 2018 do 12.00 hodin.    
 
 
 

            



7.  Místo a způsob podávání nabídek 

 
Nabídky budou předloženy písemně a lze je podávat osobně a 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  
 
 

NEOTVÍRAT „multifunkční komunální vůz“ 
 

 

8.  Termín vyhodnocení nabídek   
 

Dne 3. 12. 2018 v prostorách zadavatele - toto jednání bude neveřejné. 
 
 

9.  Dodatky  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit. 
 
Zadavatel může vyloučit nabídku, která nesplní požadované parametry z předmětu poptávky. 
 
 
 
Informace poskytuje:  
                                                   Ing. Martin Netolický                      tel.  734 322 133 

                                                     
 
 
 
V Nymburce dne 12. 11. 2018 
  
 
vyřizuje: Bc. David Jansta 
 

                                                                                  Ing. Martin Netolický 

                                                                            Ředitel TS Nymburk                                                                                                   


