
 

Město Holešov 
                                 

Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

  Číslo jednací: HOL/2019/T/JHa 

  Datum: 23.01.2019 

 
Výzva k podání nabídky  

 
na ořez boků a vrchů tvarovaných živých stěn – lip rodu Tilia a habrů, v zámecké zahradě města Holešova 
 
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:    Jitka Hanslíková 
Telefon:     +420 573 521 459 
E-mail:      jitka.hanslikova@holesov.cz 
     
2.  Předmět zakázky - specifikace: 
 
Předmětem plnění této zakázky je: 
 
Ořez boků a vrchů tvarovaných živých stěn, jedná se o jedince rodu Tilia, v zámecké zahradě v Holešově 
 

- délka řezaného úseku: cca 2.800 m (700 m x 2 – oboustranné stromořadí ve 2 řadách) 
- výška nasazení koruny: 2,5 m 
- maximální výška řezu: 6 m 
- výška obvodového pláště: 3,5 m 

 
Ořez boků a vrchů tvarovaných habrových živých stěn, v zámecké zahradě v Holešově 
  

- délka řezaného úseku: cca 3.000 m (po kácení zbývá cca 40 %) 
- výška nasazení koruny: 2,5 m 
- maximální výška řezu: 6 m 
- výška obvodového pláště: 3,5 m 

 
Jedná se o periodický ořez jednoletých výhonů. 
Práce budou provedeny včetně dopravy, úklidu a likvidace. 
 
3. Předpokládaná hodnota: 
 
Předpokládaná hodnota zakázky: do 300.000 Kč bez DPH 
 
4. Termín, místo plnění zakázky: 
 
Zahájení plnění:    01.03.2019 
Ukončení plnění:    31.03.2019  
Místo plnění:     zámecká zahrada Holešov 
 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek: 
 
Lhůta pro předložení nabídky:   do 01.02.2019, 10:00 hodin 
Místo pro podání nabídek:  na emailovou adresu: jitka.hanslikova@holesov.cz  
     nebo na podatelnu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628,  
     769 17 Holešov 
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6.     Minimální obsah nabídky: 
 

 identifikační údaje dodavatele (lze použít krycí list), 

 nabídková cena  

 požadavky na prokázání způsobilosti k provedení zakázky - oprávnění k podnikání – prostá kopie 
živnostenského listu, příp. výpis ze živnostenského rejstříku nebo výpisu z obchodního rejstříku 

 
7.  Údaje o hodnotících kritériích: 
 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Irena Minářová, v. r.  
vedoucí odboru tajemníka



 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Údaje zakázky 

Název zakázky 
na ořez boků a vrchů tvarovaných živých stěn – lip rodu Tilia a 
habrů, v zámecké zahradě města Holešova 

 

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 ………………… 

 

 

 

 

 

 

……………….……………………………………………… 

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby 
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