
Výzva k podání nabídky
č. TS - K1/2019

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 500 000 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
Č.J. 36/2019

Název zakázky „UŽITKOVÉ VOZIDLO PRO TS“
zadavatel Vás

vyzývá

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na základě směrnice o postupu 
při veřejných zakázkách, vnitřní řídicí normy N107

1.Informace  o  předmětu  zakázky:  Předmětem  zakázky  je  nové,  úplné  a  funkčního  užitkového
vozidlo pro TS zadavateli  a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele.

Dodávané motorové vozidlo musí splňovat podmínky uvedené v zk. č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích  a  o  změně  zákona  
č.  168/1999  Sb.,  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  provozem  vozidla  a  o  změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.
307/1999 Sb. a podmínky uvedené ve vyhl. č. 341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2. Termín dodání: Do  8 týdnů 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. 

3.Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace
musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 25.1.2019
do 12.00 hodin.

Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti Technických služeb města
Nymburka, příspěvková organizace www.ts-nymburk.cz

4.Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát Technických služeb 
města Nymburka, příspěvková organizace nejpozději 6.2.2019.do 9,30 hodin. 
Otevírání obálek a výběr uchazeče  proběhne 6.2.2019. od 10.00 hodin.
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Kontaktní osoba: 
Marek Vajshajtl
Tel.: 603 894 509
e-mail: mvajshajtl@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,  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 9,30 hodin, v kanceláři Technických služeb
města Nymburka, příspěvková organizace V Zahrádkách 1536, 288 02 Nymburk, sekretariát pí. Iveta
Michálková. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. 

5.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.

6. Technické požadavky zadavatele na užitkové vozidlo pro TS

Číslo položky TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE 

1 Min. výkon 70 kW 

2 Palivo Benzin 

3 ABS + ESP

4 Šedá barva

5 Klimatizace

6 Autorádio

7 5-ti dveřové užitkové vozidlo

8 Centrální zamykání

9 Tažného zařízení

10 Min. počet 5 sedadel pro osobní přepravu

11 Bez přepážky mezi osobním a nákladním prostorem

12 Povinná výbava zboží stanovená příslušnými právními předpisy

13 Rezervní pneumatika a základní nářadí

14 Čelní airbag řidiče a spolujezdce

15 Boční a stropní airbag vpředu
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7. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“ (bez DPH), 

8. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)  a

nabídková cena včetně DPH. Zadavatel neposkytuje uchazeči zálohy. Předpokládaná hodnota veřejné

zakázky činí celkem 300.000,-  Kč bez DPH.

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. 

9. Uchazeč ve své nabídce předloží:

a)  Návrh kupní  smlouvy od podpisu smlouvy s  maximálním plněním do 300.000,-  Kč bez  DPH,

opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat 

b) Prokázání způsobilosti viz. Bod 5.

c) Krycí list - jako první ( úvodní list nabídky) 

10. Zadavatel si vyhrazuje zrušit právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodu. Zúčastnění

uchazeči obdrží sdělení o případném vyřazení a výsledku hodnocení nabídek emailem.

V Nymburce dne ………..

………………………….. 

Ing. Martin Netolický 

ředitel TS města Nymburk

kontrolu správnosti provedl:

Vetešník Ondřej
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Krycí list

Název veřejné zakázky: Užitkové vozidlo pro TS

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] 

Č. TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE DOPLNÍ UCHAZEČ - ano/ne

1 Min. výkon 70 kW [doplní uchazeč] 

2 Palivo Benzin [doplní uchazeč] 

3 ABS + ESP [doplní uchazeč] 

4 Šedá barva [doplní uchazeč] 

5 Klimatizace [doplní uchazeč] 

6 Autorádio [doplní uchazeč] 

7 5-ti dveřové užitkové vozidlo [doplní uchazeč] 

8 Centrální zamykání [doplní uchazeč] 

9 Tažného zařízení [doplní uchazeč] 

10 Min. počet 5 sedadel pro osobní přepravu [doplní uchazeč] 
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11 Bez přepážky mezi osobním a nákladním prostorem [doplní uchazeč] 

12 Povinná výbava zboží stanovená příslušnými právními 
předpisy

[doplní uchazeč] 

13 Rezervní pneumatika a základní nářadí [doplní uchazeč] 

14 Čelní airbag řidiče a spolujezdce [doplní uchazeč] 

15 Boční a stropní airbag vpředu [doplní uchazeč] 

Č. Hodnotící kritéria Cena celkem včetně DPH

Nabídková cena bez DPH [doplní uchazeč] 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

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

podpis  …………………………………………… 
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