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Výzva k podání nabídky  
 

na dodavatele zahradnických služeb pro péči o záhony a mobilní zeleň v centru města Holešova podle 
rámcové dohody malého rozsahu 
 
1. Identifikační údaje zadavatele:  
Název zadavatele:    Město Holešov 
Sídlo:     Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Identifikační číslo:   00287172 
Daňové identifikační číslo:   CZ 00287172 
Zastoupen:    Mgr. Rudolf Seifert, starosta 
Kontaktní osoba:    Ing. Pavla Pšejová 
Telefon:     +420 573 521 404 
E-mail:      pavla.psejova@holesov.cz 
     
2.  Předmět zakázky - specifikace: 
Předmětem plnění této zakázky je odborná péče a údržba záhonů a mobilní zeleně v centru města Holešova. 
Dodavatel bude zajišťovat jarní a podzimní výsadbu letniček a dvouletek včetně dodávky materiálu, likvidace 
stávajícího porostu, doplnění substrátu, přípravy území a úklidu. Výsadba musí být odsouhlasena správcem 
květinových ploch. Dále bude samostatně zajišťovat sezónní péči, která většinou zahrnuje zálivku, hnojení, 
stříhaní odkvetlých částí rostlin, tvarovací řez keřů, pletí a čištění, doplňování rostlin, vše včetně dodávky 
materiálu, úklidu a likvidace odpadu. 
 
Veškeré činnosti budou probíhat v souladu s českými technickými normami: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině -  Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy   
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.  
a s následujícími standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany a přírody a krajiny České republiky: 
02 001 Výsadba stromů 
02 002 Řez stromů 
02 003 Výsadba a řez keřů 
 
Rozsah zakázky:   letničkové nádoby obdélníkové   26 ks   
     trvalkové a smíšené nádoby obdélníkové 27 ks 
     trvalkové a smíšené nádoby čtvercové  5 ks  
     zavěšené letničkové nádoby    6 ks 
     smíšený záhon u sv. Martina   90 m2 

     trvalkový záhon nám. Svobody   60 m2 
     trvalkový záhon pod lískou Smetanovy sady 130 m2 
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     růže a keře náměstí Dr. E. Beneše  100 m2  
     smíšený záhon na rondelu u kostela  200 m2 
     smíšený záhon na rondelu 6. května  200 m2 
     smíšený záhon u CpS    110 m2 
     smíšený záhon na rondelu Malá ul.  45 m2 

 
 
3. Předpokládaná hodnota: 
Předpokládaná hodnota zakázky: 600.000 Kč vč. DPH 
  
 
4. Termín, místo plnění zakázky: 
Zahájení plnění:    01.03.2019 
Ukončení plnění:    31.12.2019 
Místo plnění:  nám. Dr. E. Beneše, nám. Svobody, Smetanovy sady, Masarykova 

ul., Zlínská ul., Malá ul., Nerudova ul., Palackého ul., Havlíčkova ul., 
Příční ul.        

 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro předložení nabídky:   do 30.01.2019, 10:00  
Místo pro podání nabídek:  na emailovou adresu: pavla.psejova@holesov.cz  
     nebo na podatelnu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628,  
     769 17 Holešov 
      
6.     Minimální obsah nabídky: 

 identifikační údaje dodavatele (lze použít krycí list), 

 jednotkové ceny prací doplněné do tabulky (Příloha 1)  

 podepsaná Rámcová smlouva (Příloha 2) 
 

7.  Údaje o hodnotících kritériích: 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Hodnoceny budou jednotkové ceny. 

 

 

 
otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Tomáš Nedbal v. r. 
vedoucí odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Tabulka úkonů 
2. Rámcová smlouva 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Údaje zakázky 

Název zakázky 
Dodavatel péče o záhony a mobilní zeleň v centru města Holešova 

podle Rámcové smlouvy 

 

Identifikační údaje uchazeče  

(Uchazeč vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky) 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

Předmět podnikání uchazeče  

IČO/DIČ   

Osoba oprávněná zastupovat 
uchazeče (osoba, která 
podepsala nabídku) 

 

Pracovní zařazení osoby, která 
podepsala nabídku 

 

Telefon, fax  

E-mail, www  

Kontaktní osoba, telefon, 
e-mail 

 

 

Nabídka – údaje k hodnotícím kritériím 

(Uchazeč uvede údaje k hodnotícím kritériím dle zadávacích podmínek) 

Název kritéria 

Jednotkové ceny bez DPH viz Příloha 1 

 
 
V ……………………………… dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

……………….……………………………………………… 

Jméno, funkce a podpis oprávněné osob 

 

 


