
 

Město Holešov 
                                 

                            Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

 
 
Číslo jednací: 

 
HOL-1313/2019/ŽP/PP 

Spisová zn.: 344/2019/ŽP/PP 
 
Datum: 

14.01.2018 

 

Výzva k podání nabídky  
 
na pravidelný hlavový ořez 111 ks stromů habrů, a to: 

 41 ks v ulici Palackého od Penny po kruhový objezd 6. května  

 25 ks v ulici Družby od ul. Havlíčkova po ul. Palackého 

 11 ks v ulici Havlíčkova 

 25 ks v ulici Jiráskova 

 5 ks v ulici Boženy Němcové 

 4 ks ve Smetanových sadech před 2. ZŠ 
 
 
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 pravidelný hlavový řez habrů prováděný ve dvouletém intervalu včetně 
úklidu a likvidace vzniklého odpadu. 
 
 
3. Předpokládaná hodnota: 
Předpokládaná hodnota zakázky: 100.000 Kč vč. DPH 
 
 
4. Termín, místo plnění zakázky: 
Zahájení plnění:    01.03.2019 (dle klimatických podmínek možno i dříve) 
Ukončení plnění:    31.03.2019 
Místo plnění:  Holešov - ulice Palackého, Družby, Havlíčkova, Jiráskova, Boženy 

Němcové, Smetanovy sady 
 
 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro předložení nabídky:   do 25.01.2019, 10:00  
Místo pro podání nabídek:  podatelna Městského úřadu Holešov, Masarykova 628,  
     769 17 Holešov příp. na emailovou adresu:    
     pavla.psejova@holesov.cz 
 
 
7.     Minimální obsah nabídky: 

 identifikační údaje dodavatele (krycí list), 

 nabídková cena - uveďte vždy jednotkovou a celkovou cenu ořezu v každé lokalitě a cenu úklidu 
a likvidace vzniklého odpadu v každé lokalitě. Na závěr uveďte celkovou cenu prací. 



 
8.  Údaje o hodnotících kritériích: 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena 
 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 

 

 

 
 
Ing. Tomáš Nedbal v. r. 
vedoucí odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Údaje zakázky 

Název zakázky hlavový ořez 111 ks habrů v Holešově 

 

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 Nabízená hodnota v Kč 

Celková nabídková cena v Kč vč. DPH  

 
V ……………………………… dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

……………….……………………………………………… 


