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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

 

ZADAVATEL: Správa lesů města Tábora s.r.o. 
Sídlem: U Čápova dvora 2712, Měšice, 390 02 Tábor 
Zastoupený: Ing. Stanislav Vyhnal 
 
IČO: 62502646 
DIČ: CZ 62502646 
 
NÁZEV ZAKÁZKY: 
 
Pořízení užitkového automobilu 2021 
 
 
Zadavatel Vás 
 
                                                               VYZÝVÁ 
 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek 
uvedených dále. 
 
1.      Informace o předmětu zakázky 
        
        Předmětem zakázky je dodávka užitkového automobilu pro technologickou 
dopravu společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. 
 
Místo plnění / realizace: 
Správa lesů města Tábora s.r.o. 
U Čápova dvora 2712, Měšice, 390 02 Tábor 
 
Vymezení základních minimálně požadovaných parametrů: 

- užitkové vozidlo pohon 4x4, nákladní prostor - korba 
- palivo - nafta 
- výkon motoru obsah maximálně do 2500 ccm 
- počet dveří 4 
- počet sedadel 4+ 
- převodovka manuální, počet stupňů min. 5 
- klimatizace manuální 
- ABS, airbag minimálně řidič a spolujezdec 



- centrální zamykání a dálkové ovládání 
- vyhřívání zad. skla, elek. ovládání vnějších zpětných zrcátek, mlhové 

světlomety, el. stahování oken  
- bluetooth hands free, autorádio 
- tažné zařízení 7 pinové 
- nástřik korby ochrannou vrstvou 
 
 

Termín dodání užitkového automobilu:  nejpozději ke dni 20.12.2021 
 
 
2.      Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce 
 
       Lhůta pro vyžádání dodatečných informací  - forma písemná případně e-mailová. 
       Doručena na adresu zadavatele nebo  e-mail lesymt@lesymt.cz a to nejpozději  
       do dne 28.9. 2021 čas 10.00 hod. 
  
 
3.      Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány 
       Adresa pro podání nabídky 
 
Obchodní firma / název: Správa lesů města Tábora s.r.o. 
Ulice:  U Čápova dvora 
Číslo popisné: 2712 
Číslo orientační: 
Obec: Tábor 
Část: 
Poštovní směrovací číslo: 390 02 
Stát: CZ 
 
      Kontaktní osoba 
 
Titul, příjmení a jméno: Bc.  Pavel Novotný 
Telefon: 736 768 055 
E-mail: lesymt@lesymt.cz 
   
       Lhůta pro podání nabídky 
 
Nabídku doručte nejpozději do:  
 
Datum:  07.10. 2021                            Hodina:  08.00 hod. 
 
Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky 
 
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky, na 
které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit.  Obálka 
bude s označením „Neotvírat - výběrové řízení - název uvedené akce“ 
Výběrové řízení proběhne dne 07.10. 2021 v 09.00 hod. Uchazeči mají právo se 
zúčastnit otevírání obálek. 
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4.      Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
      
Uchazeč doloží ve své nabídce: 
      a) kopie dokladů - oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně 
výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle 
zvláštních předpisů – prostá kopie. Kopie nesmí být starší 90 kalendářních dnů.  
      b) prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý 
rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
       Jiné požadavky na prokázání kvalifikace 
 
            zadavatel nemá 
 
5.      Základní kritéria pro přidělení zakázky 
 
        Nejnižší nabídková cena  
         
 
6.      Připouští zadavatel varianty nabídky 
 
       Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
 
7.      Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
      Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
 
Další požadavky: 
Nabídková cena bude uvedena v Kč. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná !!! 
 
8.      Platební podmínky 
 
      Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
           
      Způsob vystavení daňového dokladu: Daňový doklad bude vystaven uchazečem 
do 5  dnů  po dodání a převzetí celého plnění zakázky. Doba splatnosti daňového 
dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 
 
      Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v 
této měně. 
 
9.    Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 
 
     Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu kupní smlouvy.  
 
 



 
 
 

10.   Všeobecné obchodní podmínky 
 
      Uchazeč ve své nabídce předloží návrh kupní smlouvy opatřený 
      razítkem a podpisem statutárního zástupce. Součástí smlouvy musí být          
      ustanovení o souhlasu dodavatele s jejím zveřejněním dle zák. 106 o svobodném    
      přístupu k informacím. 
       
11.  Práva zadavatele 
 
     Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů. 
     Zúčastnění uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na této 
     zakázce malého rozsahu. 
 
 
Zúčastnění uchazeči obdrží písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo podepsání smlouvy s vybraným uchazečem na základě 
 
rozhodnutí  RM Tábora. 
 
 
 
Oprávněná osoba za zadavatele jednat : Ing. Stanislav Vyhnal, jednatel společnosti 

V Táboře dne: 08.09.2021 


