Výzva k podání nabídky
č. TS - OH1/2019
Veřejná zakázka malého rozsahu (do 500 000 Kč)

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlem:

Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8
288 02 Nymburk
Ing. Martin Netolický - ředitel
00067041

Zastoupený:
IČ:

Název zakázky
zadavatel Vás

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
vyzývá

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále
1.Informace o předmětu zakázky: Předmětem zakázky je „školení řidičů“ v prostorách TS města
Nymburka, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk.
2.Termín dodání: odběr bude realizován na základě jednotlivých objednávek dle aktuální potřeby, s
dodací lhůtou 3 dny od objednání.
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 18.1.2019
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 30.1.2019.do 9,30 hodin.
Otevírání obálek a výběr uchazeče proběhne 30.1.2019. od 10.00 hodin.
Kontaktní osoba:
Bc. David Jansta
Tel.: 733 123 593
e-mail: djansta@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
IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

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.

Požadovaný sortiment pro hodnocení nabídky

školení

cena

Nabídková cena 1 osoba - školeni
Školení - řidič referent
Školení - profesní způsobilost – řidič nad 3,5t
Školení - jeřábník
Školení - vazač
Školení strojník – čelní nakladač - kolová
Školení strojník – lopatová rýpadla pásová

7. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejnižší nabídková cena“ (bez DPH), vypočtená
jako součtová za celkový předpokládaný počet zdrojů (posuzovány budou jen úplné nabídky všech
poptávaných zdrojů na krycím listu).
8. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
9. Uchazeč ve své nabídce předloží:
a) Návrh kupní smlouvy na dobu určitou s platností 2 roky od podpisu smlouvy s maximálním
plněním do 500.000,- Kč bez DPH, opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat
b) Prokázání způsobilosti viz. Bod 5.
IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

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 Nymburka

kontrolu správnosti provedl:
Vetešník Ondřej
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Krycí list
Název veřejné zakázky:

školení řidičů

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.

A. školení

B. Cena bez DPH

Nabídková cena 1 osoba - školeni

[doplní uchazeč]

1

Školení řidič referent

[doplní uchazeč]

2

Školení profesní způsobilost – řidič nad 3,5t

[doplní uchazeč]

3

Školení - jeřábník

[doplní uchazeč]

4

Školení - vazač

[doplní uchazeč]

5

Školení strojník – čelní nakladač - kolová

[doplní uchazeč]

6

Školení strojník – lopatová rýpadla pásová

[doplní uchazeč]

Součtová cena A x B

[doplní uchazeč]

IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

Č.

Hodnotící kritéria

Cena bez DPH DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

Součtová cena A x B

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

1
2
3
4
5
6
V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob):

[doplní uchazeč]

podpis ……………………………………………

IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

Rámcová smlouva (návrh pro Vř)
Prodávající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupená:
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v Městském soudu v Praze Slezská 2000, oddíl Pr vložka
1571

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
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést školení řidičů dle jednotlivých objednávek a to řádně, včas a v
dohodnuté kvalitě a objednatel se zavazuje takto provedené školení zaplatit za jeho zhotovení cenu
podle této smlouvy.
Cena
Cena za provedené školení je stanovena pro jednotlivé objednávky na základě bodu 6. výzva k podání
nabídky
Platební podmínky
Cena bude hrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur. Oprávnění k
fakturaci vzniká po dokončení a předání díla bez případných vad a nedodělků, na základě potvrzených
předávacích protokolů. Doba splatnosti faktur se sjednává na 14 dni.
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Závazky objednatele a zhotovitele
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen při školení dodržovat
veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy.
Sankční ustanovení
V případě prodlení zhotovitele s školením je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši ve výši Kč 500 Kč za každý den prodlení
Společná a závěrečná ustanoveni
Strany stvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností 2 roky od podpisu smlouvy s maximálním plněním
do 500 000,- Kč bez DPH.
Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí bez udání důvodu s
jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet okamžikem doručení druhé straně. K datu ukončení
platnosti smlouvy jsou strany povinny si navzájem vypořádat veškeré své závazky.
Veškeré změny a dodatky k této rámcové obchodní smlouvě je možně provést pouze písemnou
formou. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá ze
stran.
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel 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 objednavatel, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

V…………………… dne…………….

V Nymburce dne………..

za prodávajícího:

za kupujícího:

………………………….

Ing. Martin Netolický
ředitel TS města Nymburka

IČ: 00067041
DIČ: CZ00067041

banka: KB Nymburk
č.ú. 11934191/100

tel: +420 325 517 961
e-mail: info@ts-nymburk.cz

