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Váš dopis ze dne :///    Naše značka :VŘMR12011      Vyřizuje :Chmelík             Dne :4.10.2012  
 
Věc:  Výzva 
 
     Jako zadavatel veřejných zakázek vyhlašujeme v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění 
následující poptávku na: 
 

PRŮBĚŽNÝ NÁKUP MOTOROVÉ NAFTY  
 

1. Zadavatel:       
Technické služby m ěsta Ji čína 
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v H radci Králové, oddíl Pr, 
vložka 90)                              
Adresa sídla: Textilní 955, 506 01 Ji čín 
Ředitel spole čnosti: Ing. Čeněk Strašík 
IČ: 64814467 
DIČ: CZ64814467 
Bank. spojení: Komer ční banka a.s., pobo čka Ji čín, č.ú. 447530227/0100 
Tel. 493 544 740, fax 493 544 755 
Kontaktní osoba, telefon: Jiří Chmelík – 604 868 347 chmelik@tsjc.cz  

       Ing. Miloslav Frýba - 737 269 880, fryba@tsjc.cz 
(dále jen TS ) 
 
2. Předmět zakázky: 
Průběžná dodávka motorové nafty 
 
Specifikace: 

- jednotlivá dodávka (cca 1 x m ěsíčně)       13 000 – 14 000 L  
- dovoz na místo ur čení – sídlo TS 
- provozní doba 5,30 – 14,00 h 
- stáčecí zařízení je sou částí našeho za řízení   
 
 

 
3. Termín plnění:  
Následující den po obdržení objednávky   
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4. Požadované doklady: 
Součástí dodávky bude:  

• doklad o oprávn ění k podnikání v četně výpisu z obchodního rejst říku, je-li do 
něj uchaze č zapsán – neov ěřené kopie 

• stáčecí lístek s údajem o vydaném množství p ři teplot ě nafty 15st.C 
• doklad prokazující kvalitu (certifikát, apod.) 

 
 
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 
Nabídková cena bude zpracována v K č bez  DPH,včetně spot řební dan ě a dopravy na 
určené místo pln ění.   
Nabídková cena bude stanovena za 1 litr.  
 
6. Platební podmínky:  
Platba po p ředání dodávky  na základ ě faktury se 14 – denní splatností. Zadavatel 
neakceptuje zálohové platby. 
 
7. Lhůta pro podání nabídky:    
Vždy po zm ěně ceny nafty, zpravidla každé úterý 
 
8. Způsob výběru nejvhodnější nabídky: 
Nabídky budou hodnoceny  podle celkové výše nabídko vé ceny (p ři spln ění všech 
požadavk ů stanovených zadavatelem).  
 
9. Způsob podávání nabídek: 
Nabídky budou doru čeny v elektronické podob ě na adresu chmelik@tsjc.cz 
 
10. Další podmínky 
Zadavatel si vyhrazuje právo zm ěnit, p řípadně zrušit podmínky této poptávky. Zm ěna 
bude oznámena stejným zp ůsobem jako tato poptávka. Zadavatel si vyhrazuje pr ávo 
neuzav řít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabí dky. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
          Ing. Čeněk Strašík 
                    ředitel spole čnosti 
 
 
 


