
Město Kasejovice  
Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČ 00256731 

 

INFORMUJE 

o vyhlášení VÝZVY 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

pod názvem: 

Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě 
 
Základní údaje 
zadavatel:     Město Kasejovice 
sídlo: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice 
IČ:  00256731 
zastoupen: Ing. Marii Čápovou, starostkou 
kontaktní osoba: Ing. Marie Čápová, starostka  
kontaktní telefon:  724 181 001 
Kontaktní email: mu@kasejovice.cz 
 
Druh zadávacího řízení 
zakázka malého rozsahu na služby, zadávaná podle dokumentu „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 
2014-2020“, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
 
Stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky jsou 3 činnosti: 

1) Provedení nutných arboristických opatření, která jsou ve znaleckém posudku a jeho dodatku 
označena s číslem naléhavosti 1.  
Bližší specifikace činnosti č. 1 je uvedené v příloze č. 2 ZD – a) Znalecky dendrologický 
posudek stromů (obsahuje znalecký posudek + dodatek) 
 

2) Úprava zahrady za společensko–kulturním centrem, na stavební parcele č.3: 624 m2 
s domem č.p. 2; zastavěná plocha, na území města Kasejovice. 
Bližší specifikace činnosti č. 2 je uvedené v příloze č. 2 ZD – b) Zahrada za společensko-
kulturním centrem 
 

3) Zpracování generelu zeleně na náměstí v Kasejovicích, které bude řešit celkovou koncepci 
zeleně v návaznosti na ostatní zelené plochy ve městě. 

 
Poskytování Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytnuta na vyžádání kontaktní osobou.  
 
Předpokládaná hodnota nabídkové ceny bez DPH 
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 414.000 Kč bez DPH  
 
Dodatečné informace 
Doplňující a upřesňující dotazy k případným nejasnostem ve výběrovém řízení pro přípravu nabídky je 
možné podat na kontaktní osobu zadavatele a musí být zadavateli adresována nejpozději 5 dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání obdržené ve 
stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace a to nejpozději do 3 pracovních 



dnů od obdržení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne 
zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 
 
Místo a lhůta pro podání nabídek 
Uchazeč je povinen doručit nabídku na adresu zadavatele: Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 
Kasejovice. Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 2. 2016 v 13,00.  
 
Požadavky na kvalifikaci 
Uchazeč nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokáže zadavatelem požadovanou 
kvalifikaci a to způsobem dle textové části Zadávací dokumentace 
 
Ostatní 

- Nabídky budou hodnoceny na základě výše nabídkové ceny: nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou je nabídka nejvýhodnější. 

- Nabídky musí být podány v českém jazyce. 
- Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení. 
- Prodávající je povinný respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace ze 

SFŽP ČR a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a 
zpracování podkladu pro administraci projektu v rámci OPŽP. 
 

Kasejovice, dne 25. 1. 2016 

 

 Ing. Marie Čápová, starostka 


