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VÝZVA 

k předložení nabídky 
 

Domov u fontány jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu1 na dodávku služeb při údržbě zeleně v zahradě Domova u fontány. 

 

„ÚDRŽBA ZELENĚ 2018-2019“ 
 

 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
Název:   Domov u fontány Přelouč  
Právní forma:  příspěvková organizace Pardubického kraje 
Sídlo:   Libušina 1060, 53516 Přelouč 
IČ:    71176225 
Jednající:  PhDr. Danuší Fomiczewovou, MBA , ředitelkou 

Kontaktní osoba: 
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Bc. Martin Šveřepa 
tel. 777 789 474 
mail: martin.sverepa@domovufontany.cz 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb při údržbě zeleně v zahradě Domova 
u fontány „ÚDRŽBA ZELENĚ 2018-2019“. 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 13. 4. 2018 do 13:00 hodin místního času. Místem pro podání 
nabídek je: 
Domov u fontány Přelouč  
Libušina 1060, 53516 Přelouč 

• recepce 
• kancelář vedoucího technického úseku 
• Email: martin.sverepa@domovufontany.cz 

4. Údaje o hodnotících kritériích 
Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena včetně DPH   
5. Způsob podání dodatečných informací 
Případné doplňující dotazy adresujte písemně na kontaktní osobu, odpověď na váš dotaz zašleme všem 
osloveným uchazečům. 
6. Způsob podání nabídek 
Vyplněný a podepsaný výkaz výměr doručte osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb, nebo emailem na výše uvedené místo pro podání nabídek. 
7. Možnost zrušení zadávacího řízení 
Kdykoliv na základě rozhodnutí zadavatele. 
 
V Přelouči 06. 04. 2018  
 v.z. 
 ---------------------------------------------  
 Domov u fontány Přelouč 
 PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA, ředitelka 
 
Příloha: Technické zadání zakázky, výkaz výměr xls.* 

 

                                                           
1   Pozn. Zakázka malého rozsahu – není aplikován zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
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Technické zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„ÚDRŽBA ZELENĚ 2018-2019“ 

 
1. Místem výkonu zakázky jsou pozemky ve správě Domova u fontány na adrese Libušina 1060, 

535 01 Přelouč.  Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v době průběhu 
zakázky odpovídá zhotovitel. 

2. Ceny zahrnují veškeré režijní náklady dodavatele vč. nákladů na dopravu a likvidaci odpadu 
vzniklého při realizaci zakázky. Původcem odpadu je dodavatel.    

3. Zadavatel si vyhrazuje právo objednat jen část služby. Fakturace bude prováděna vždy po 
provedení objednaných prací. 

4. Termín seče trávy vždy dle dohody - první do 30. 4. aktuálního roku, řez živých plotů dle dohody, 
sběr listí v druhé polovině listopadu. 
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