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1. Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu a není zadávána 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

2. Tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky a zadávací podmínky 
nezbytné pro účast dodavatele v poptávkovém řízení a pro zpracování nabídek. Spolu se 
všemi přílohami představuje soubor dokumentů, požadavků a podmínek zadavatele. 

3. Podáním nabídky do tohoto poptávkového řízení dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez 
výhrad zadávací podmínky, včetně případného vysvětlení nebo dodatečných informací. 

4. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

5. Pokud dodavatel neposkytne včas  všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud 
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele z poptávkového řízení. 

6. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce; jakákoli výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele z poptávkového řízení. 

 

Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Sídlo  Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc 

IČ / DIČ 25826603 / CZ25826603 

Osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva 
Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva 

Kontaktní osoba Ing. Miloslav Sobotka 

Tel. 585 205 903, 603 577 977 

e-mail  sobotka@tsmo.cz 
 

 

 

 

1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka volně ložené posypové soli na zimní posyp 
komunikací pro zimní období 2019 – 2020 za podmínek uvedených v této výzvě. 

1.2. Zadavatel vymezuje v souladu s ustanovením klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: 
CPV: 34927100-2 Posypová sůl. 
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  

Název VZMR DODÁVKY VOLNĚ LOŽENÉ POSYPOVÉ SOLI 

Evidenční číslo VZMR/14/19 

 

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY 
v poptávkovém řízení na dodávky  

1. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
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2.1.  Obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.  
2.2. Dodavatel předloží návrh smlouvy. Ve smlouvě uvede následující podmínky: 

- sklad na území města Olomouce nebo v okolí do 15 km od sídla kupujícího (zadavatele), 
s možností přímé nakládky na vozidla zadavatele (kupujícího); 

- garantovaný závoz vozidly dodavatele (prodávajícího) v požadovaném množství max. 300 
t do 24 hodin od obdržení objednávky; 

- v případě kalamitní situace zajistí dodavatel kupujícímu okamžité zvýšení dodávek a také 
návoz v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a o svátcích; 

- prodávající zajistí závoz skladu kupujícího jednotlivými nákladními vozidly o užitečné 
hmotnosti do 12 t z důvodu velikosti a dopravní obslužnosti skladu kupujícího; 

- v případě, že prodávající nebude schopen plnit garantovaný závoz, je kupující oprávněn 
nakoupit sůl za aktuální prodejní cenu na trhu a rozdíl fakturovat prodávajícímu; 

- neplnění termínů jednotlivých zavážek se považuje za závažné porušení smlouvy; 
- při opětovném závažném porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn 

od smlouvy odstoupit; 
- prodávající je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých dodávek; 
- daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle platných předpisů; 
- splatnost daňových dokladů je 21 dnů od doručení kupujícímu; 
- zálohy se neposkytují; 
- pokud bude prodávající v prodlení s termíny jednotlivých plnění (zavážek), je kupující 

oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení;  

- dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury je prodávající oprávněn 
požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení; 

- kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny; 
- prodávající bere na vědomí, že kupující je dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) subjektem povinným uveřejnit tuto smlouvu 
v registru smluv; 

- veškeré spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů. 
2.3. V případě jakéhokoliv rozporu v cenových i jiných ujednáních v nabídce a v kupní smlouvě, 

jsou rozhodující údaje ve smlouvě. 
 

 

 

3.1. Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí 
vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a 
jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený 
zadavatelem. 

3.2. Zadavatel stanovil technické podmínky pro dodávku posypové soli takto takto: 
- posypová sůl M; 
- předpokládané množství cca 1.000 tun posypové soli na zimní sezonu (listopad – březen) 

– na toto množství zpracuje dodavatel nabídkovou cenu. Uvedené množství je pouze 
orientační, skutečné množství bude záviset na charakteru počasí v zimním období a 
konkrétních potřebách zadavatele; 

- minimální obsah NaCl 98 % 
- max. vlhkost 2 % 
- protispékací přípravek v množství min. 40 g/t soli 
- záruka nespékavosti min. 2 roky 
- v nabídce uvést a atestem doložit sypnou zkoušku s uvedením procentuelních 

hmotnostních podílů na sítech: 

2. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY 
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< 6,30 mm  100 % 
< 3,15 mm    67 ± 22 %    
< 1,60 mm    35 ± 25 % 

< 0,80 mm    20 ± 15 % 

< 0,125 mm          4 ±   1 % 

3.3. Protokol o zkoušce a sítová analýza (atest) budou vyhotoveny akreditovanou laboratoří. 
3.4. Zadavatel dále požaduje v rámci nabídky: 

- dodání bezpečnostního listu na posypovou sůl v souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů; 

- dodání dokladu o splnění standardu a dodržení limitů dle přílohy č. 1 TP 116 a 
Ministerstva dopravy a spojů ČR z prosince 1998; 

- prohlášení výrobce posypové soli o garantování splnění zakázky v kvalitě, množství a 
požadovaných termínech. 

 
 

 
 

4.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
 

 

 

5.1. Dodavatel uvede nabídkovou cenu za dodávku 1 t a celkovou nabídkovou cenu za 
předpokládané množství 1.000 t bez DPH v krycím listu a ve smlouvě. 

5.2. Nabídková cena bude určena jako cena nejvýše přípustná.  
5.3. Nabídková cena je vč. dopravy do areálu zadavatele na adrese Zamenhofova 783/34, 

Olomouc. 
 

 
 

 
 

6.1. Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky. V nabídce musí být 
uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty 
požadované zadavatelem.  

6.2. Nabídka se podává písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí 
být podána v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Č. VZMR/14/19 – NEOTVÍRAT 
„DODÁVKA VOLNĚ LOŽENÉ POSYPOVÉ SOLI“ 

6.3. Na vnějším obalu musí být dále uvedena adresa dodavatele.  
6.5. Nabídka a další požadované dokumenty budou zpracovány v českém jazyce; to neplatí, 

pokud jde o doklady ve slovenském jazyce.  
6.6. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby nabídku zabezpečili proti manipulaci s jednotlivými 

listy tak, aby nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout a aby pro zajištění 
bezpečnosti nabídky očíslovali všechny listy nabídky pořadovými čísly vzestupnou, 
nepřerušenou číselnou řadou. Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé oddíly nabídky 
číslovány být nemusí. 

6.7. Zadavatel doporučuje členit nabídku následovně: 
1. obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých částí, bodů s čísly stránek, 
2. krycí list nabídky (uchazeč vyplní přílohu A výzvy), 
3. doklady prokazující splnění základní způsobilosti (příloha B výzvy), 
4. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, 
5. doklady prokazující splnění technické kvalifikace, 

4. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5. POŽADAVEK NA  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
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6. protokol o zkoušce a sítovou analýzu vyhotovené akreditovanou laboratoří, včetně kopie 
akreditace laboratoře, 

7. bezpečnostní list posypové soli v souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, 

8. doklad o splnění standardu a dodržení limitů dle přílohy č. 1 TP 116 a Ministerstva 
dopravy a spojů ČR z prosince 1998, 

9. prohlášení výrobce posypové soli o garantování splnění zakázky v kvalitě, množství a 
požadovaných termínech, 

10. obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy včetně přílohy č. 1. Návrh smlouvy musí 
obsahovat obchodní podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2.2. 

6.8. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 
osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem uchazeče, tj. statutárním orgánem (v rozsahu 
daném výpisem z obchodního rejstříku), příp. jinou osobou. V případě podpisu jiné osoby 
musí být v nabídce přiložen originál nebo ověřená kopie jejího zmocnění. Nedodržení tohoto 
požadavku stejně jako nedodání některého z požadovaných dokladů bude považováno za 
nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následným vyloučením uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

6.9. Zadavatel požaduje předložit návrhy smluv včetně příloh i v elektronické podobě (ve formátu 
*.doc nebo *.docx) na CD/DVD nosiči (nosič bude označen názvem veřejné zakázky a 
identifikací uchazeče). Vše bude součástí nabídky a podáno v řádně uzavřené obálce. 

 
 
 

 
 

7.1. Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační 
podmínky stanovené zadavatelem. Předpokládá se, že dodavatel před předložením dokladů 
k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace 
obsažené v kvalifikačních podmínkách a bude se jimi řídit.  

7.2. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty 
nebo pokud tyto nebudou odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za následek 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z poptávkového řízení. 

7.3. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
7.4. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

a) splní základní způsobilost; 
b) splní profesní způsobilost; 
c) splní technickou kvalifikaci. 

7.5. Zadavatel stanovil prokázání splnění kvalifikace takto: 
Základní způsobilost  
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení (příloha B 
výzvy). 
Profesní způsobilost  
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží: 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,  
- výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenské listy na předmět plnění. 
Technická kvalifikace  
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží doklady prokazující shodu na 
předmět zakázky. 

7.6. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této výzvě. 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci (její část) i jinými doklady, např. výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, kopií certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů apod. 

7.7. K prokázání kvalifikace předkládá dodavatel kopie dokladů. Výpis z obchodního rejstříku, 
příp. doklady dle odst. 7.6. nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídek. 

 

 
 
 
 
 

7. KVALIFIKACE 
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8.1. Předpokládané zahájení doby plnění: 1.11.2019. 
8.2. Požadovaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 31.3.2020.  
8.3. Místem plnění je areál zadavatele, spol. Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, 

Zamenhofova 783/34. 
 

 

 

 

 

9.1. Dodavatel předá svou nabídku bez nároku na úhradu nákladů, z jejího předání nemůže vůči 
zadavateli uplatňovat žádné nároky. 

9.2. Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit. 
 
 

 

 

10.1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. 
 
 
 

 
 

11.1. Písemné nabídky v listinné podobě musí být v uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, s adresou dodavatele. 

11.2. Nabídky je možno na adresu Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 
772 11 Olomouc podat osobně v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hod. na podatelnu 
zadavatele, zaslat doporučeně, příp. doručit jiným způsobem. 

11.3. Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2019 ve 12:00 hodin. 

 

V Olomouci 30.9.2019 

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

 

 

 

 Ing. Jiří Fryc Ing. Miloslav Sobotka  
 předseda představenstva  člen představenstva 
 

 

Přílohy: 

- Krycí list nabídky (příloha A výzvy) 
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha B výzvy) 
- Smluvní podmínky pro dodavatele / prodávajícího (příloha č. 1 smlouvy) 

 

8. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Ing. 

Miloslav 

Sobotka

Digitáln  

podepsal Ing. 

Miloslav Sobotka 

Datum: 2019.09.30 

08:57:04 +02'00'

Ing. Ji í 

Fryc

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Fryc 

Datum: 

2019.09.30 

15:37:05 +02'00'


