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Zápis z otevírání obálek a vyhodnocení výzvy na podání nabídek na akci – 

„Celoroční údržba hřbitova 2020 - 2021“ 

 
Město Hodkovice nad Mohelkou vyhlásilo dne 14.10. 2019 výzvu k podání nabídek. 

 

Úkolem úspěšného uchazeče je celoroční údržba hřbitova a okolních pozemků viz. Výzva 

k podání nabídek. 

 

Termín pro podání nabídek byl do 06.11. 2019 do 15:30 hodin. 

 

Výběrová komise: 

 

Helena Řezáčová ………………………………………………… 

 

Markéta Khauerová ………………………………………………… 

 

Jaroslav Fiala ………………………………………………… 

 

Petr Hanus ………………………………………………… 

 

Jan Bobek ………………………………………………… 

 

Členové komise se svým jmenováním souhlasí.    

 

 

Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek proběhlo dne 06.11. 2019 od 16:05 hodin 

v kanceláři starostky města, otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce firem, které podaly 

nabídku. 

Komise konstatovala, že do výzvy k podání nabídek se přihlásili tři uchazeči, všechny nabídky 

byly podány včas a v řádně označených a neporušených obálkách: 

 

 Severočeské komunální služby, s.r.o., Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou 

 Pavel Vodháněl, Komenského 595, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 Zeleň – služby, kom. spol., Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 

Komise provedla kontrolu všech náležitostí, které mají nabídky obsahovat a konstatovala, že 

všechny nabídky jsou úplné a je možné je hodnotit. Výběrovým kritériem je ekonomická 

výhodnost nabídky tzn. celková cena vč. DPH a cena za jednorázové sekání trávy vč. DPH a 

jednorázový zimní úklid cena vč. DPH. (celková cena za roční údržbu x 2) + (jednorázové sekání 

trávy x 4) + (jednorázový zimní úklid x 10) = hodnocená cena zakázky. 
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Uchazeč Nabídková cena bez DPH Pořadí 

Severočeské komunální 

služby, s.r.o., Smetanova 

4588/91, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, IČ: 62738542 

 

 

(158461,6 x 2) + (9147,6 x 4) 

+ (4174,5 x 10) = 

395 258,60,- Kč 

 

 

 

3. 

Pavel Vodháněl, 

Komenského 595, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, 

IČ: 86820851 

 

 

(167500 x 2) + (9500 x 4) + 

(1400 x 10) = 387 000,- Kč 

 

2. 

Zeleň – služby, kom. spol., 

Pražská 187, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, 

IČ:2545322 

 

 

(148500 x 2) + (8000 x 4) + 

(1000 x 10) = 339 000,- Kč 

 

 

1. 

 

Výběrová komise znovu překontrolovala všechny náležitosti podané nabídky včetně podaného 

rozpočtu a neshledala žádné nesrovnalosti nebo nedostatky. 

Výběrová komise rozhodla, že zakázka bude zadána firmě Zeleň – služby, kom. spol., 

Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou za celkovou cenu 297 000,- Kč neplátce 

DPH. 

 

 

 

 

 

Helena Řezáčová ………………………………………………… 

 

Markéta Khauerová ………………………………………………… 

 

Jaroslav Fiala ………………………………………………… 

 

Petr Hanus ………………………………………………… 

 

Jan Bobek ………………………………………………… 

 

 

 

 

V Hodkovicích n/M 11. 11. 2019 

 

Zapsala: H. Řezáčová 

 

 

 


