
Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl A, vložka 5053
Datum vzniku a zápisu: 14. dubna 1993

Spisová značka: A 5053 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: PARK, v.o.s.

Sídlo: Brno, Kosinová 103, okres Brno-město, PSČ 61200

Identifikační číslo: 479 05 395

Právní forma: Veřejná obchodní společnost

Předmět podnikání:

nakládání s odpady vyjma nebezpečných
Velkoobchod - zahradnickými potřebami

Poskytování služeb v zemědělství a zahradnictví
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Správa a údržba nemovitostí

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování technických služeb

Statutární orgán - spole

Způsob jednání: Způsob zastupování společnosti:

Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoli statutární
zástupce.

Společníci:

Ostatní skutečnosti:

Zastupování společnosti a den vzniku funkce statutárních orgánů
společnosti:

Údaje platné ke dni: 15. července 2019 03:37 1/1
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KRví ; LISÍ NABÍDKY

Údaje veřejné zakázky

Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-

sever
Název veřejné zakázky

Identifikační údaje účastníka
(Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

Název účastníka Park, v.o.s.

Sídlo Košinova 103, 612 00 Brno

Kontaktní adresa Košinova 103, 612 00 Brno

IČ/DIČ 47905395 CZ47905395

Osoba oprávněná
zastupovat účastníka

Ing. Ivan Šimáček

Telefon, fax

Www

Ing. Ivan Šimáček,Kontaktní osoba, telefon

Kontaktní e-mail1 č. 1 a č. 2

V Brně, dne 16^. 2019

Ing. Ivan Šimáček, jednatel společnosti
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

V. O, S.

RROJĚKC^rLuZAC^ÚDRŽBA

Košinova 103, G1Z 00 Bmc
IČO: 4 5395

1
Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty výběrového řízení

str. 2 z



Veřejná zakázka:
Údržba veřejné zeleně na území městské části

Brno - sever

Uchazeč :
Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno 

Obsah nabídky

- Čestné prohlášení - splnění zákl. kval. předpokladů

- Výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob 2x

- Potvrzení Finančního úřadu Brno III (1x) a Brno IV (2x)

- Výpis z obchodního rejstříku

- Výpis ze Živnostenského rejstříku

- Čestné prohlášení - nevyužití subdodavatele

- Smlouva o správě a údržbě ploch veřejné zeleně

- Čestné prohlášení - seznam realizačního týmu

- Životopisy 7x, doklady o vzdělání (10x)

- Seznam významných realizovaných služeb

- Seznam technických zařízení

- Doklady o vlastnictví (14x)



Čestné prohlášení - seznam realizačního týmu

Na realizaci zakázky “Údržba veřejné zeleně Brno-sever, 2.čásf se budou podílet tyto
osoby uchazeče Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno:

Jméno pozice délka praxe na pozici

vedoucí týmu 28 roků

zástupce vedoucího týmu 28 roků

zahradník 4 roky

zahradník 19 roků

zahradnice
9 roků

zahradnice 10 roků

zahradník 9 roků

m/^K)
v. o. s.

SADOVÉ ÚPRAVY
PROJEKCE, REALIZACE. lTY-ÍSA

Kosinová 103, 612 00 B-no
ICO: 4/ 5JS5



Životopis

Jméno a příjmení: Ivan Šimáček

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

1990 - 1994 : OSVČ - zakládání a údržba zeleně
1994 - doposud : Jednatel, Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019

In

sadoví; úpravy
rvcjsKCE, nmizAce, údržba

Kosinová 103, G12 00 Brno
ICO: * 905395



ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká .škola 2L0.1m&,gUU£

aqv' otnoM ick-G

Číslo diplomu C řfí 285089

Fakulta

narozen(a) dne

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal (a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

.............. ........................ ...... ^éitít^..cjkjií..ks......
Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokýclj školách^^ mu (jí) přiznává titul
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smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
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v rozsahu výuky 80 hodin.

m
■ é

L

r

? i
/ A ' v-Jmenovaný vykonal dne 11.5.2004 závěrečnou zkoušku.\-tv

S>
S *

U'-.
\-v-

< - * y.

l»-^

4
• i

s;

%

>> V i

•A... J 'i>. V', ..•
íl^.- <■i,) - <usru‘ 4 ‘ vy- i£ • .-4 . ':35s ±



ČESKA REPUBLIKA

. Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola

příspěvková organizace
Název školy:

Škola:

Třída:

Číslo ve výkazu:

Školní rok:

OSVĚDČENÍ
z kursu

Jméno a příjmení:

Datum narození: Rodné číslo:

Místo narození:

Státní občanství:

Komplexní péče o dřevinyNavštěvoval. kurs

280Měl celkem vyučovacích hodin

Prospěch:

Mělníku 13. listopadu 2014V dne

Mf
% S*-i i£ '

A

jméno, příjm

SEVT - 49 342 O B.N.B. 1094 2009



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský?

Hroznová 2, 656 06 Brno

o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "zákon”)

Titul, jméno, příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum splnění podmínek vzdělám pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona:

Držitel/ka osvědčení o odborné způsobilosti čj: ----

Datum absolvování, základního kurzu:

Datum vykonání zkoušky:

Platnost osvědčení do:

13.02.2015

13.02.2015

06.03.2020

Místo vydání osvědčení:

Vydáno dne: ■

Uherské Hradiště

06.03.2015

'Út* z

Razítko a podpis oprávněného zaměstnance

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského



Životopis

jhrad, maturitní zkouška, zahradnický technik

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

1990 - 1994: OSVČ - zakládání a údržba zeleně
1994 - doposud: Jednatel Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019

PROJEKCE, REALIZACE. ÚDRŽBA
Kosinová 103, 612 00 Bino

IČO: 5395



opící

1 Střednízahradníků škola Rajhrad
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

POTVRZENÍ

Potvrzení o maturitní zkoušce

Potvrzujeme tímto, že pa
maturitní zkoušku na Stře
tím kvalifikaci zahradnický technik.

Vystaveno na základě osobní žádosti, důvodem bylo odcizení maturitního vysvědčení.

Ověřovací doložte

Ověřuji, že tento opis složený z/a

dosiovně souhlas/ s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z ,t

V Srno dne

listu

‘ n% /
listu— v

•S- 3 -0?- 7016 a
4-a
fy



<?-©•ySfévaci doložka

Ověřuji* že fěrttó m s,ožefi*
doslovně souhlasí s listinou, t niž byl pořízen,

složenou % *

V Orně dne

Ary n$listu
Uf
o

I í>,listu-----

* 2
7 7 -Po- ?H1n



Životopis

Vzdělání: Střední lesnická škola ve Žlutících, lesník, ukončení 1998

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

2015 - doposud - zahradník, Park, v.o.s., Kosinová 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019

J
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Škola:..š.tředGÍ.....Q.d.b.Q.r.ná....škola.

Studijní obor - studium (kód a název):. .4.2........19....-....600 Lesnictví

Zaměření:.

IZO

Třída:.........

Číslo matur

VY\

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Místo naro

Národnost

. Rodné ...........
, okres:.. ............

státní

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury s prospěchem...
z te-°r.e.t;. zkoušky z odbor..* předmětů s prospěchem
z..praktické..zkoušky..z .odbor*.předmetů s prospěchem

s prospěchem

s prospěchem

Celkové hodnocení:

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

s prospěchem



Životopis

Vzdělání: Odborné učiliště v Mikulově, zemědělec - vinohradník, ukončeno 1988

Praxe relevantní k zakázce:

2000 - zahradník, Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno

V Brně 16.7. 2019



ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

oc(borrx<!...uuiivté v Mikulove

Výuční list

Monov\f£OCXStřední odborné učilišti

Učeň (■ucíbígo) —

narozený («} dne místo okre

oc4bor<u*a ftooi/........................................... Y &rr2é>který(éý- uzavřel^ učební — pt»

vykonal(a) před zkušební komisí závěrečnou učňovskou zkoušku z učebního oboru (kód a název)

ww. smlouvu s

Ws*« 36 - X tVMotdct&iccÁ .w|r?.ba.............................. pt>, vi*oh.rqcln4cfcv\

s celkovým prospěchem

čímž osvědčilý požadované vědomosti a dovednosti a splnil(a) tak podmínku podle § 228 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.,

ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce.

MiVmIowÍ KlA fyflfYwř 2L4. armo\......... dne 19.*.*.V

prospěl(a)prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) velmi dobřeCelkový prospěch:

TZ 42-9205-.'SEVT - 96 091 6 (AKCE-12)



Životopis

Vzdělání: Zemědělské odborné učiliště Rajhrad, zahradnice, ukončeno 1978

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

2010 - doposud : zahradnice
Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019



Organizace: ....ZejítMč.l.sk.é...o.ďo..or.a.é.....uč.ili.á.t.ě-.Q.t!.Q.r....K.ahr.a.dník...Haj.hxita.d

Učeň (učnice) — pracovník (pracovni

narozený(á) d míst okre

í smlouvu skterý(ó) uzavřel(a) učební —

vykonal(a) před zkušební komisí závěrečnou pčňovskou zkoušku z učebního oboru

42-57-2 zahradnice(číselný znak a název)

s celkovým prospěchem

čímž osvědčil(a) požadované vědomosti a dovednosti a splnil(a) tak podmínku podle § 228 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.,

ve znění zákona č, 153/1969 Sb., kterým se-mění a doplňuje zákoník práce.

-

/'U
-v O

Rajhradě 23•červnadne

■ X

‘v í>

prospěl(a) velmi dobře prospěl(a)Celkový prospěch: prospěl(a) s vyznamenáním

St 02 - 165 76SEVT - 4 9 4 5 4



Životopis

Vzdělání: Střední odborné učiliště Rajhrad, zahradník, ukončeno 2005

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

2009 - doposud - zahradnice, Park, v.o.s., Košinova 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019



ČESKÁ REPUBLIKA

Střední zahradnická škola, Střední odborné uédiště a ččiliště Rajhrad,

Masarykova..198........

Učiliště............................

letý učební obor (kód a název):

Název školy:

Škola:....
DVOU 41-52-E/510 ZAHRADNICKÁ VÝROBA

Zaměření:

Třída:

Kontrolní list č

/

VYUCNI LIST

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:Datum narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Celkové hodnocení:

21. června 2005..........Rajhradě.....v.... fev

tV A!
Ní

(V.-Ryčp/
* ;

jméno, příjmení a podpisjméno, příjmem a podpis

B.N.B. 800 2004SEVT- 49 465



Životopis

Vzdělání: Střední odborné učiliště Brno, zahradník, ukončeno 1986

Praxe relevantní k veřejné zakázce:

2010 - doposud - zahradník, Park, v.o.s., Kosinová 103, 612 00 Brno

V Brně, 16.7. 2019



ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

pro tělesně postiženou mládež v Drně - Králově Poli, Kociánka 2
Střední odborné učiliště

.Výuční list

Učeň (učnice) -

místonarozený (á) dne okres

Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně

učňovskou zkoušku z učebního oboru (kód a název)

který(á) uzavřel(a) učební — [ýr^lpyy^í/smlouvu s .

vykonal(a) před zkušební komisí závěrečnou

45-71-2 zahradník

s celkovým prospěchem

čímž osvědčil(a) požadované vědomosti a dovednosti a splnil(a) tak podmínku podle § 228 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.,

ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce.

£ eteftft.0 s*

8b18. prosinecBrně 19V

*

prospěl(a)prospěl(a) velmi dobřeCelkový prospěch: prospěl(a) s vyznamenáním

TZ 42-5632-84SEVT - 96 045 4 (AKCE - 12)

i.
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Číslo žádosti

Žádost doruč

Zpracováno:

Počet zázna

P74303392

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Právní forma:

47905395

PARK, v.o.s.

Brno, Kosinová 103, okres Brno-město, PSČ 61200

Veřejná obchodní společnost

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy

m %4ř3

Kulaté razítko a podpis

/'ri/uulné nepřesné údaje ihned si/Cdlc na .shniv inet/emni adresu. uhy nudili) l)ÝI ot.ninjiré pimedctu) přcseiřum. Tana dokument ncdnuti k
pmkuecnňni existence prémiu kě osn/n.

Strana 1 z



Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnickýc
skládající se z 1 listu, vznikl pod pořadovým číslem
převedením výpisu z elektronické podoby do podoby lis
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu
v elektronické podobě doslovně shoduje.

dne 17.09.2019 v 13:23Brno 34

1 /fXM
Raz í tko:Podpis

V
- >

u:



Seznam významných realizovaných služeb poskytnutých za posledních 5 let uchazečem Park, v.o.s.. Kosinová 103. 612 QQ Brno

Na těchto zakázkách se ve funkcích vedoucího týmu, zástupce vedoucího a zahradníka, podílely osoby uvedené v čestném
prohlášení - seznamu realizačního týmu. Tato tabulka udává tedy i počet participací vedoucího a zástupce vedoucího týmu.

Název zakázky
1, Údržba veřejné zeleně Brno-sever, 2. část

průběh
2016-2019

cena Kč bez DPH/rok kontaktní osoba
nad 1 000 000,-Kč

2, Údržba veřejné zeleně Brno-střed, část západ 2005-doposud nad 1 000 000,-Kč

3, Údržba veřejné zeleně Brno Královo Pole - západ 2011 - doposud nad 1 000 000,-Kč

4, Údržba veřejné zeleně Brno Královo Pole - východ

5, Údržba komunikační zeleně - 70 ha

2011 - doposud nad 1 000 000,-Kč dtto

2009 - doposud nad 1 000 000,-

nad 1 000 000,-Kč2014ec


