Turnovské odpadové služby, s.r.o.
Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)
vyzývá zadavatel Turnovské odpadové služby, s.r.o. k podání nabídky na níže specifikovanou
veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávky (dále jen výzva)

„Dodávka pneumatik včetně montáže“
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel.:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
05571065
CZ05571065
481 321 030
115-3453730237/0100
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou jednat ve věcech právních a smluvních je Libor Preisler, jednatel
preisler@tosturnov.cz
Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických je Jaroslav Fukárek, vedoucí dopravy
fukarek@tosturnov.cz
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona o zadávání
veřejných
zakázek
č.
134/2016
Sb.,
dostupného
na
stránkách
zadavatele
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html (dále také jen „elektronický nástroj“). Veškerá komunikace
mezi zadavatelem a dodavatelem se provádí v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se
elektronického nástroje jsou dostupné na: https://zakazky.turnov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
- uživatelská příručka pro dodavatele
https://zakazky.turnov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf - manuál elektronického podpisu.
V případě jakýchkoli otázek, týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického
nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce, kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na
tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Předmět a specifikace zakázky
Předmětem plnění této zakázky je nákup zcela nových pneumatik včetně montáže na disk na
období 1. 1. do 31. 12. 2022 dle specifikace v příloze č.2 Položkový rozpočet včetně zajištění
rychlého servisu. Dále zajištění odvozu opotřebovaných pneumatik (z místa plnění veřejné
zakázky – Sobotecká 2255, 511 01 Turnov) včetně jejich ekologické likvidace – zdarma (již
zahrnuto v nabídkové ceně). Zadavatel v současnosti používá na většině svých vozidel
pneumatiky MATADOR, MICHELIN, GOODYEAR, BARUM a CONTINENTAL a proto
požaduje, z důvodu případného doplnění na tyto vozidla, pneumatiky od těchto výrobců.
Zadavatel připouští také nabídku pneumatik jiných výrobců s obdobnými nebo vyššími

technickými parametry. Zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html.

Technické požadavky na předmět zakázky
Dodávky musí být pouze v odpovídající kvalitě, schválené pro použití v ČR, splňující
předepsané vlastnosti dle platných předpisů.

Termín, množství a místo plnění
Termín plnění: od 1.1. do 31.12.2022.
Předpokládaná hodnota zakázky je 300.000,00 Kč bez DPH.
Místem plnění je sídlo zadavatele, Turnovské odpadové služby, s.r.o. Sobotecká 20550, 511 01
Turnov.
Způsob hodnocení nabídky
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky –
celková cena pneumatik včetně montáže na disk, rychlého servisu a ekologické likvidace
v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny po nejvyšší a vítězí nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou.
Minimální obsah nabídky






Krycí listy nabídky dle přílohy č. 1
Vyplněný formulář dle přílohy č. 2
Vyplněný návrh Rámcové dohody dle přílohy č. 3
Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie), pokud je v ní účastník
zapsán podle zvláštních právních předpisů (prostá kopie ne starší 90 dnů)
Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení,
tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a končí dne
1.11.2021 v 10:00 hodin.
Obálka s Vaší nabídkou bude zalepena, popř. orazítkována, podepsána a označena názvem a
adresou Vaší firmy a dále na obálce bude napsáno: „VÝZVA – NEOTEVÍRAT "Dodávka
pneumatik včetně montáže“ a bude doručena buď osobně (v pracovní dny od 6,00 do 11,00 a
od 12,00 do 14,00) nebo poštou na adresu Turnovské odpadové služby, Sobotecká 2055, 511
01 Turnov, kde jí bude přiděleno pořadové číslo a napsán čas přijetí. Poštou musí být nabídka
zaslána tak, aby do výše uvedeného termínu byla skutečně doručena, není rozhodující datum
poštovního razítka ani den odeslání nabídky.

Nabídky se podávají i v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html

Další podmínky



Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu a nevybrat
žádného účastníka.
Zadavatele si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.



Zadavatel si vyhrazuje právo uzavření smlouvy s více uchazeči.

V Turnově dne 14.10.2021

Přílohy:
Příloha č.1 – Krycí list
Příloha č.2 – Položkový rozpočet se specifikací pneumatik
Příloha č.3 – Návrh Rámcové dohody
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