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NABÍDKA:

KHL EKO, as.

se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 2, psč 431 11
IC: 26160277

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU 5 NÁZVEM:

Projekt revitalizace sídelní zeleně
. v obci Psáry II

Originál
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podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ~ 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
wění (dále jen zákon).

Název zakázky: „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

~bchodníjméno KHL EKO,a.s.

Údaje o dodavateli

právní forma: akciová společnost
sídlo, resp. místo podnikání: Červený Hrádek 2, 43111 Jirkov
I : 26160277
Dl : CZ261 60277
Telefon: 476 769 912
Fax: Není
E-mail: novak@khleko.cz

Jméno, příjmení, titul:
Telefon:

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Fax: Není
E-mail: novak@khleko.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁzKY

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v KČ bez DPH
Hodnota 21 % DPH v Kč
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH

Oprávněná osoba dodavatele

Ing. Michal Novák, předseda představenstva
Ing. Tomáš Vohryzka, člen představenstva
Roman Němec, člen představenstva

KHL-EKO, as.
Červený Hrádek 2 5

431 11 Jirkov
IČ:26160277, DlČ:C22616Q277

—
PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ing. Michal Novák
476 769 912

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul

2 974 031,03
624 546,52
3 598 577,54

Telefon: 476 769 912
Fax: Není
E-mail: novak@khleko.cz
Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Razítko:

/a‘

V Červeném Hrádku dne 30. 10. 2014

Poznámka: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednání za společnost.
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Smlouva o dílo Č ./2014

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 25244 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta~psary.cz

TelefonIfaX ±420 602 754 837 +420241 940514

IČ: 00241580

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 2

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále Jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: KUL — EKO, a.s.

Sídlo: Červený Hrádek 2, 431 1 1 Jirkov

Zastoupená: Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

K jednání pověřen: Ing. Michal Novák

E-mail: novak@khleko.cz

Telefon/fax: 476769912 není

IČÍDIČ: 261 60 277 CZ261 60 277

Obchodní rejstřík: Oddíl B, vložka 1944

Zápisu: Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5020010559/5500

(dále jen „zhotoviteP‘)
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XIII. Společná a závěrečná ustanovení

i Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

2 SmlOu“a nabý“á plamosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

~ smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
ustanOv~mmi občanského zákoníku v platném znění.

4 zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace
dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí,
aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na
jejich vyžádání.

5~ písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a
povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci
druhé smluvní strany. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb
(pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
dukaz jejich svobodné, pravé a vážné yule připojují své podpisy.

8. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem a dalšími příslušnými legislativními normami.

9. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr Příloha č. I
Harmonogram prací Příloha č. 2

V Psárech, dne: 30. 10. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

• bi 4. I

KHL-EKO, as.
Červený Hrádek s

431 11 JbkOV
lČ:26160277, DIČ:CZ26160277
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nProjekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psáry“

ĺ Ing. Michal Novák
KHL-EKO, as.

Harmonogram provedeni‘oraci
2014

t-~ ~kon::. ~ 3 A 67 8 9 I 10 11 12
. ~ . . .

Převzali staveniště a zahájení prad - -

Káceni stromů - -

Odstraněni náletů
Ošetřeni stromů a aleji
Výsadba kontejnerového keře
Výsadba stromu a balen
Předáni hotového díle

-. -- -~ ~ ~ - - .....

výkon. -~? ‘.~1- &~L . ——r_L ě —.ir-——-ir
„-Z-.- •-~~& ~ prs‘ ~ ‚ .

Převzati ttavenišlě a zahájeni prad
Káceniswomů I I
Odawanini náletů
Ošeuenislromůaaleji I...——
Výsadbakontejnerovéhokeře
Výsadbaatromuabalem •~I.
Pledánihotovéhodile

V Červeném Hrádku dne 30 10 2014



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

0~inění kvalifikačních předpokladů dle ~ 62, odst. 3) zákona Č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Já níže podepsaný Čestně prohlašuji, že dodavatel

Obchodní název, jméno 1(1-IL — EKO, a. s.

Sídlo

lČ

splňuje

Červený Hrádek 2, 43111 Jirkov

261 60277

— základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením ~ 53 odst.1 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

— profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením * 54 písm. a) a b) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

— technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením * 56 odst. (2) písm. a) a písm. e) zákona č. 137/2006 Sb-, o veřejných
zakázkách

Titul, jméno a příjmení: Ing. Michal Novák

Funkce:

Podpis:

Místo a datum:

předseda představenstva

KHL.EtCO, as.
Červený Hrádek 2 s

431 11 Jirkov
0277, DIČ:cz26160277

14Hrádek, 30.
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Příloha č. S

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu * 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve mění pozdějších předpisu (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně pioHašuji, že společnost ~ je jako dodavatel ekonomicky a
finančně plně způsobilá sphit předmět veřejné zakázky „Projekt revitalizace sídelní zeleně
v obci Psáry“; dálč místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by
mohly ekonomickou a fmanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této
veřejné zakázky ~‚ budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů
správního deliktu dodavatele ve smyslu * 1 20a zákona č. 137/2006
záázkách, ve znění pozdějších předpisu.

r~732

bych se dopustil
Sb., o veřejných

V Červeném Hrádku

Dne: 30. 10. 2014

‚O

se př stavenstva

KHL-EkO, as.
Červený Hrádek 2 ~

431 11 Jirkov
lČ:261 60277, DIČ:CZ26160277



siné probláš& uchazeče ve smyslu * 68 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejnýche zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Česmě prohlašUii~ že:

Čestně proh1ašuii~ že:

a) nelze ses~“it seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orkánů, kteří v posledních 3
i~~hod~once lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu * 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

b) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu:

NOEN,
Ascor a.s.
LESS a.s.

c) ~ neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu ~ 3
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisu v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Červeném Hrádku

Dne3O. 10. 2014

KHL-EKO, as.
Červený Hrádek 2 5

431 11 Jirkov
IČ:26160277, DIČ:CZ26160277

»ni
ichal Novák, před eda představenstva
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Výkaz výměr sadové Úpravy

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psá~r - DPS

neosOl“ - *adbová počet
Česky název velikost kusů cesia za kus cena celkem

ryiéČ 14—16 3 185000KČ 495000KČ
vor,r‘ÓČ 14—15 50 199000 KČ 1990000KČ

‘R vorstři 14—IC 1 199000KČ 199000KČ

rovec Červ 14—16 5 350000 KČ 1750000KČ
cihle vS 14—16 7 155000KČ 1065000 KČ
břizabělok«á 14—16 8 145000KČ 1160000KČ
hlciiobecn‘ 14—16 6 175000KČ 1050000KČ

14—16 3 235000KČ 705000KČ

tlcň 14—16 11 2 35000 KČ 2565000KČ
lřešeň 14—16 9 175000KČ 1575000KČ
doblemi 14—16 7 215000KČ 1505000KČ
Ii srdČitá 14—16 21 165000KČ 3465000KČ
I srdČitá 14—16 3 175000KČ 525000KČ

hatacas - 14—16 3 199000KČ 597000KČ

.1 oV&‘o aebaleem—celkem fl 1s6660,OOKČ

mc&in da 150—200 2 55000KČ 110000KČ

eb814611 _celkellI 2 1100,00 KČ
Miloni nerOvan6~8~ lot

b4tM habr obec 30—40 331 2500KČ 827500KČČizobote 30—40 223 1700KČ 379100KČ

‚wtont „~‚ovené—naži lot-celkem 554 12066,00 Kč
nÓ rostlin

‚k~tváiTI‘rĎer ‘ 30—40 11 2500KČ 275.00 KČ
. dtštálTh‘xter ‘ 30—40 48 4500KČ 216000KČ

‚udandone55ř5 ořectk~idec dan~15 20—30 69 3500KČ 241500KČ

‚M ‘ svidabiiá 40-50 3 4500KČ 13500KČ
‚rydassm& skakiikDanyner&v 20-30 49 1800KČ 88200KČ

dassm& ‘ccr~ Bea akabik Daimierův 20—30 439 1800KČ 790200KČ
yers,omaas skabilk vodorovn 40—60 14 2500KČ 35000KČ

ba - 20—30 15 3500KČ 52500KČ

$ brslefleW k 40—60 II 2500KČ 35000KČ
sxw ba kdoulovecnádien‘ 40—60 2 4500KČ 9000KČ

olive-n.m. zlatce ostředli 50—80 13 3500KČ 45500KČ
m třezal‘akalítkalá 20—30 20 2500KČ 50000KČ

dom&ťWkorlv lovec h‘ 20—30 351 6500KČ 2281500KČ
sitta lavanójeúzkoastá Kb 25 3500KČ 87500KČ

zimolezles 20—30 81 2500KČ 202500KČ
zimolezklo 20—30 70 2500KČ 175000KČ

‚ $ $ V 60—80 10 2500KČ 25000KČ
ttus‘Dlabclo‘ tavolakalnoestá 40-CO 54 2500KČ 135000KČ

borovicekleČGnc‘n 20—30 16 7500KČ 120000KČ
buton moclv,akřovitá 20—30 236 2200KČ 519200KČ
butosa Ssiov,takď mocivie křovitá 20 — 30 15 45,00 KČ 67500 KČ
‚. auta rová 30—40 199 4500KČ 895500KČ

Ss rososarlnilola vrba virozun ‘noaslá 30—40 190 4500KČ 655000KČ
(abdala vrbasitnalá 30—40 386 4500KČ 1737000KČ

a tavobik zn ‘ 40—60 174 2500KČ 435000KČ
lavokiik blizots 20—30 152 2500KČ 380000KČ

stu • Waterer tavokalk nizlc‘ 20—30 89 25.00 KČ 222500KČ
x&asladdetoidla‘ne tavobsiknizk‘ 20—30 73 2500KČ 182500KČ
5 (a~Jll& lavobik van Hotiiesv 40.60 12 2500 KČ 30000 KČ

lavobtik il 20—30 135 2500KČ 337500KČ
‘Udeflincess‘ Iavobiik ‘ 20—30 13 2500KČ 32500KČ
~Psincess‘ Iavokiik ‘ 20-30 56 3000 KČ 168000 KČ

Inotsa tris • korunalka daná 20— 30 425 3500 KČ 14 87500 KČ
xchenasgltlancock kcrsena‘s&v 20-30 471 1900KČ 894900KČ

brČál menti KID 536 1500KČ 694000KČ
O n‘ro.tlln —celkem 4466 13679000KČ

zarostllnn materlálbezDpH 33681600KČ

laj
‚1“ t. počet cenazet. celkem

tkSd ssai‘jv etetliSmo Imiene 10-20cm

Stonis Vroviněnebo svatejdo 1:5 do200rssii trulm-‘ene,vČ. odvczu&,vni ks 106 15000KČ 1590000KČ

O do 200 m do řdo‘tk yin. 30cm ‘ ru lusene vČ. Ikvsdace ěteného do ks 107 250,00 KČ 26 750,00 KČ
Opelezad, dovezenou ornici S Iv‘tým sovnánin‘ povrchu zasypávky pit pnněru pařezu přes 100 do 300 nsa, vČ ceny ks 107 30,00 KČ 3210,00 KČ

lláceil.b50,,, V inflyllinu růmer kmene 10.20cm — celkem ks 45860,00 KČ
‘keři steTu v I*sv*jmj kmene 20—30cm

“~~1 tlemils v rovině nebo svalu do 1:5 200- 300 nm,‘ vČ. odvozu &evni ks 22 450,00 KČ 9900,00 KČ

0 200- 300 rn do yin, 30 cm. vČ. lk‘4dace ěienáho w ks 22 350,00 KČ 7700,00 KČ
. ~~1P0Peřezed‘ dovezenou «vicI s Nubým sovnánim povrchu zasypávky pit pimláru pařezu přes 100 do 300 rn, vČ cely1 ks 22 60,00 KČ 1 320,00 KČ

Vinflvllá~“j ‘njrkjniene2o—30cm—celkem ks 1892000KČ
Shut5 v etaj~.4 ~‚unŮf lesen. 30—40 cm

~ Stems v rotlet nebo svalu dol 5) 300-400 rn vČ. odvozu &evni ks 4 90000KČ 3600.00 KČ

0 ‘ 300‘400swndoflo~k nin.3Ocm.vČ.bktldace ěženéhoo do ks 4 45000KČ 180000KČ
Pil P°D~eeb dovezenou «ráci s řntým Lrovnárinl povrctru zasypávky pit pr‘ilěns pařezu přes 300 do 500 tul, VČ ceny ks 4 90,00 KČ 360,00 KČ

V Inbavilinu, růměr kmene 30-40cm - celkem lis 5760,00 KČ
warn. v lrtaae~ prCai* kmene 50—60cm

V ~0•l0J1ě nebo svalu do 1:5 500- 600 nm,‘ vČ. odvozu &evni ks 1 1 500.00 KČ 1 500,00 KČ
0 500 -600 rn do hice.~ srán. 30cm-vČ. Ikaiclace ěženáho W ks 2 550,00 KČ 1100,00 KČ

Pt p~ Pliezedi dovezenou «ráci s tvs.tým ssovnánim povrchu zasypávky ph ~r&sěru pařezu přes 500 do 700 nan, vČ ceny ks 2 12000KČ 240,00 KČ

‘barre5 vin&nilhu ‘měrkmene 50—80cm—celkem ks 254000KČ

v k~m4“j ‘ mien. 80—90 cin
~~~5tSIrKs V ravine nebo svalu do 1:5 900-900 ml vČ odvozu &evnj ks I 200000KČ 2000,00 KČ

0 ‘ 800-900rndo14out njn.3acm,VČ.tksádace eného do ba I 65000KČ 55000KČ
~~dl dovezenou «ráci s řrttým wovnánim povrchu zasypávky pit průměru pařezu pies 700 do 900 flm1, vČce ks I 150,00 KČ 15000KČ

‘bare. V lQtrtvil‘nu, ‘“jr kmene 80-90cm - celkem ks 280000KČ

Michal Hodic



ke 78180.00K

a l. vtekl‘ tkvidace devIl
a II.‘ včetl‘ lkvldace devni

kat Ill- včetli Ikaldace &evni
kat aIW včetli Ike, damu
~~cdkam

15iieW dolO a,, rŮnlěfU kmene ne řezné lose ařezu
~

~ ~‚1,,5o(flzenimb#ž&“ devivi Mlaty na vzdálenost do SCm. s naložením na dopravní p‘ost‘edel‘ a sklád‘ovárim)
dolO0ul fullS k‘lwl• ne řeznu‘ osa třesu - celkem

p.eafll‘ k enad bez boži, v rovině nebo ve svai do 1:5, křovin

WrosllnvhoflíněIaž4S měnou naSO%

‚uitnaSO%vÝ11*~0t30md1Y~‘4 n~ O,O2lm3ztohoSO%je 0.O1lx29početděr~0319m3včeměceny

s200 do 300 nas . včetně zalli
ad bez ba)J. v rovině nebo ve svani do 1:5, ahlanlů ‘ ru luhane do 0,Im

a balen velkost bali es 600 do 800fN11); včetli zalli
éflroslanvho(rin‘15ž45 měnou na50%

50% výnltfli‘ objem dry ~1I4 IT & 0,27 m3 zlobo 50% je 0.135 xl (počet děv) 0,135 včet,‘ ceny dopravy

~enia‘lce dél‘akC*3 s2mdo3m
~a)kwevtlěalr‘~m5i1lalfl~ čniků děl‘ ktiů s2mdosm

‘ln~ k &svirián do 2 ni 3 ks k do‘ davin‘ ‚ včetl‘ c materiákj

zj(Jsszek 385k devinó.včemic materiálu
~ lnMfle v vrstvě na rovině nebo svani do 1:5

na d,oto‘ed obalu, včetii a nsaleaiábj
• ( akeřovéslr do4m).včemětkvidaceasldád‘ovánio do

nns_zenlroellln . celkelTi
soba kente setového keře

érjrostnvhonin‘laž4a měnou naSO%
etsssiitnaSO%4ménJ. otn dry l14 IT d2 0,021 m3ztoho 50%)e 0,011 x4466 (počet děr) “9126 ri3,včetuě

stoda
- t~em s200do 300 lIII‘ včetlězalti

‘ rosSi na rovině nebo svani do 1:5 včetl‘
r~čovacl nOte 1554 m2 x vwlsva sviče O lOm 1554 m3 včetl‘ c do a maleriákj

kelte ‚toyiho keře do trnek s50% měnou ů vč. náhradního substrátu —celkem
ise sIvého @do

keře do živého s ‘minou na 50% vč. botteni mek vč. zalij
~j~euj aasitnsflvýntoj‘ objem drrl/4 In ~ =0.021 m3ztoho 50% je 0,011 X 554 (počet dar) =6,094 mS, včetl‘ ceny

stoda
enr‘uov‘li ‘astěn‘t doo8m biřk doOSm včetiělk‘,idacea,ldádtováni do

khjčevěvd a, rosen na rovině nebo svaluj do 1:5 včakl‘ a
iraJ&nd lTajče 88 m2 X vltava rajče O lOm 88 mS včetli C do a materiálu

stažtválio au-celkem
‘etaetrorreis belem

$ belem velkost belu es 500 do 600 nv,l ‘včetl‘ zalli
‘bácli ovárároslinvharránilaž4s ‘minou ‘ naSO%
řistlp.asneps Q%‘&mě‘tj. objem dry X1/4 nr IV = 027 m3zioho 50%je 0,135 z2 (počet děr) 0.27m3 včetl‘ Ceny

-oda
& déitakCá3do2m

ulkiá3k&e‘*,‘stnézárřm dál‘ k80do2m včetl‘ a
tiá~k&evli*s do2m lksk doé&evini

Cues. úvazek ‚ks k davin‘ včetl‘ do
?.sí dali t,,ane v vrisvě na rovině nebo availS do 1:5

fledmloverácbalj včelcié a
Ua‘bi dl rosdn na rovin‘ nebo availS do 1 5

t‘ičovacl iniče2m2xvnavalmjčeoiom=o m3 včetl‘do
eztflině - - 5 akeřovislr do4m včetlělkvidaceaal‘jála‘ován do

eSa event abelem do srnek s 50% nl‘nou vč. náhradního substrátu — celkem
eel ovino stronsi 5 bejem

‘tne & ‚ balen velkost balu es 600 do SOCitu včetl‘ zalli
Itteri ovád roslinv hornině I aLA a měnou naso
MllietatéIra5%výn‘MlS.oč~ry_ll4 nIV ~0,27m3zlohoS0%je0135x97(početdir)~131 .včetněcenydo‘xavy

& ‘ Wearlevice dél‘aki% es2mdo3m
Otesali ki3 k denis‘ s uvázáním a inaldaci čniků dál‘ kuli řes 2 m do 3m

a SlitO k &evinésn do 2 m Sks k do‘ davin‘ včet,“ materiálu
Cflza evezek 31a k davin‘ včet,‘ c materiálu

obij beene v wačvé na rovině nebo svani do 1:5
Cut nazrlmaveráobakj včatléce a materiálu

‘d~ roattn na rovin‘ nebo tvatajdo 1:5
nOte 89 m2 xvrlsva naMe Olam 89 m3 včetl‘ Ce a materiákj

etwel ‘ a keřové str do 4m včet,‘ tkvidace a skJátkováni do
~5 fl. tflmsj a basem do amale s50% ‘manou ú vč. n&hradnl,o substrátu - celkem

Zi(tžetllt.évnl‘u zshradnlckm úsobam včetni cen osiva a rvni sete

edzaloženimk nebotávnikuo měře aa2Om2— strikemnatiroko
dávila sasa 3x1.I • 33 věcně cc materiálu

Rasnssuj Its tliOttkij s SOdo 150 ‚nas odstraněni odnvielé včet,‘ lkvidace a skládováni O do

ranili Italrlene z pozentu S odsizenim na tromady na vzdálenoat dolo m nebo lm&oženl na dopravní ~ostředek - setrámlim do IS

~‘tastavásnazale‘eliflvniktJ Ině vrsNa002m=O02x1lQ20~2204m3 včeměc a materiálu

chztjro*věnivrovjn‘ esOlOdoOlSmOtdlldv‘j ‘rázováním v rovin‘

Zeterj lvabádmv roviněbávna‘ltin 5~tá‘lě (v roun‘ nebo ve avaluj 1:5) včetl‘ přiravy půdy, oseli, zapraveni a trovnéni povrcl-en láadcým válcem
~t5w*m osiva (Hilská ‘Knit) p8 výsevku 250 kgl,a 250 X 1,1 = 275 kg, včetl‘ dopravy

~~to bávllilws rozprostřením nebo a rozdělením - tnalým Mo)vem na tiroko
1ráwt114 tllC~vo (50 94112 0,03 X 11020 = 330.6 kg), včelu‘ ceny dopravy materiálu

“*lýd, Finci, vč. zall (swo~l“ posečením, naltypřenim a odstraněním napadávek a posečeně trávy, naložením na dopr

Zle eoev0~ennagiěre“a do2okrn~.51 tr4t,,j«‘ zshrsdnl mz sobem včetně cen osive -celkem

OCl1lnv~1( křhlatk Re outrie a bohetsica — nele ‚nákLadů bude Ito tlneclz teze ďoz.- tu

eci založením k nebo tivrjku to ‘mite es 20 m2 - slitkem na Stoko • ovedeno něrakál
hetlclaž 31a=axo,o684Xo2I,nanhjedoviloua kaciSxOOS42aOl včel-‘ice a materiálu

ClltI)‘j~‘ SMotaní založení k slitkem řrázdovitě na rovin‘ ovedeno &vakál

‘ta tlo‘tku esso do 150 m odekanini oajnřeiá včetl‘ lkvidace a skJádováni do
oethsnveznlkl‘d,a Re oumeabohenvica —celkem

Skaviesivem v lokaat‘ ŠliÓ‘ík

g. deal No‘,~k

naloženi odvezení a skládtovéhi
naloženi odvezeni a skládcování
naloženi odvezeni a sl‘Jádtováai
naloženi odvezení a sklád‘ován

ke 46 150000Kč 6900000
ke 13 350000Kč 45500,00
ks 8 500000Kč 4000000
ks O 750000Kč 000
ks 15450000K

rnt2 1091.49 37.00 Kč 40 585.13 K

he 4038513K

ks 29 50,00 Kč I 450.00 K
ke 29 50,00 Kč I 450,00 K

m3 0.319 650,00« 207.35 Kč

ke 29 150,00 Kč 4350.00 Kč
ke I 250,00 Kč 250.00 Kč
ke I 15000Kč 15000Kč
ke I 25000Kč 25000Kč

m3 0,135 650,00 Kč 87,75 Kč

ke I 9000Kč 0000Kč
ks 1 15,00 Kč 1500Kč
ke 3 8000Kč 24000Kč
ke 3 1500Kč 45,00 Kč
m2 1 12,00 Kč 1200Kč
m2 1 2700Kč 2700Kč
ke I 100,00 Kč 100,00 Kč

a 724 10 Kč

lva 4466 800Kč 3572800Kč

m3 49,126 650,00 Kč SI 93‘ 90 Kč

ke 4465 500Kč 2233000Kč
112 1554 2200Kč 3418800Kč
m3 155.4 53000Kč 8236200Kč
ke 4400 20653990Kč

ks 554 1000Kč 554000Kč

m3 6,094 55000Kč 3961 10Kč

m2 88 1500Kč 132000Kč
m2 88 2200Kč 193600Kč
m3 8.8 53000Kč 486400Kč
ke 554 1742110Kč

ke 2 15000Kč 30000Kč
ke 2 25000Kč 50000Kč

m3 0.27 650,00 Kč 175,50 Kč

ke 2 9000Kč 18000Kč
ke 2 1500Kč 3000Kč
ke 2 8000Kč 16000Kč
ke 2 1500Kč 3000Kč
m2 2 1200Kč 2400Kč
rn2 2 2700Kč 5400Kč
1112 2 2200Kč 4400Kč
m3 0.2 53000Kč 10000Kč
ke 2 10000Kč 20000Kč
ke 2 180350KČ

ke 97 15000Kč 1455000Kč
ke 97 25000Kč 2425000Kč

m3 13.1 85000Kč 851500Kč

ke 97 9000Kč 873000Kč
ke 97 1500Kč 145500Kč
ke 291 8000Kč 2328000Kč
ke 291 1500Kč 436500Kč
m2 97 1200Kč 116400Kč
1112 97 2700Kč 261900Kč
1112 89 2200Kč 195800Kč
m3 8.9 53000Kč 471700Kč
ke 97 10000Kč 1000000Kč
ke 97 10580300Kč

n‘2 11020 OSSKč 606100Kč
I 3.30 16000Kč 52800Kč

m2 11020 2,S0Kč 2755000Kč

7 500,00 Kč

99180,00 Kč
132240,00 Kč
33000,00 Kč
16530.00 Kč
27 550.00 Kč
1925000Kč

3 575,00 Kč
18183,00 Kč

6061000Kč

451 817,00 Kč

513.00 Kč
114,00 Kč
427.50 Kč

A~ 11* ‘ 342.0a

58000Kč
I 2SKč

300Kč 2 052 00Kč
310850Kč

‚‘



8wteiMi do 20 biTi na ngsto tdožišLě (55 kont$*rů po 10 m3 )

~j‘omate1MJ do 20 bili na mřelo ‚iožišti - skláta

~ 20 wn na ujalo (55 kone?e‘ů po 10 m3)

_ti_in 02m~ 1813m2~544m3.~~rodt~vr0v1flh esOlOdoOlSm

. 11~ mvro~ úkon ovedefi2
dNI -celkem

®~Q painS n4elO (18 koIte ~er PO I0n~)

~jceocómns 3545m21?? 5m3 vČetiéce

zelin d‘~r0áiéni‘~0‘~i solodoDasm
I7stéjm v fl‘~ně úkon oveden 2x

111105«i z mi —c.Ilrnm
kamsi

&dJ_lnybeideIn“~hě posouzen rozsah navmovanéhozásahu

REKAPITULACE
KČ
KČ
KČ
KČ
KČ
KČ

KČ

KČ

33661800 KČ
189571 73KČ
2 232 528 73 KČ

66 975 86 KČ
111 62844 KČ

241113103KČ

506 337 52 KČ
2917 54KČ

Výkaz výměr mlatové cesty

Akce: Projekt revitalizace sidelni zelené v obci Psáiy - DPS
Mlatové cesty

název
hotelových cest

liste,< aatvéca ‚acs MLI vč. maleniki eaLnJ Lano‘ ke
c&‘Wk Mil vč. mateciákj eslnJ kanoI ice

frintových cest-celkem

m2 I 62000KČ
m 1379 120,00 Kč

DEZ DPH MLATOVÉ CESTY

CkU<EM DEZ DPH SADOVÉ ůPRAW
CEJ<EM DEZ DPH MLATOVÉ CESTY

cmabez DPH

21%

REKApITuLACESAD0vÉÚpRAvyAMLAT0vECESTY

KČ 56290000KČ
KČ 56290000KČ

KČ 11820900KČ
1 10900KČ

2411 131 03KČ
56290000 KČ

2 974 031 03 KČ

624 546 52KČ
3 698 67754KČ

‘tS*14511111116,e,2014 big. Lenka Vyhnálková

g. Michal Novik

KHL.EKU, a~‘
ČerVený Hrádek 2 5

431 11 Jirkov

IČ:26160277, DiČ:CZ261 60277

na s‘zho sn&oženim na avni ostředek< cha‘ oo‘éžac< ISIS m2 hlo‘teri do 0.3 m 544 013
95200,00 KČ

8250000KČ

13750000KČ

82 500,00 KČ

244 800,00 Kč
21 756.00 KČ

5439.00 Kč

matetiálo

669 695 00Kč

bez DPH

a ráce — celkem‘ bez DPH
ndldadY.3~‘

-5%
DPH

27 000,00 KČ

79 762,50 Kč

1063500KČ
I 59937 50KČ

169571 73KČ

21%

ce,abez0PH

soPti

očet cenazat. celkem

REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY

397 420 KČ
165 480 Kč
562 900 KČ

‚atD

KČ

KČ
KČ
KČ

Kč



pŘÍLOhA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Subdodavatelské schéma

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

431 1 Jirkov
IČ:261 60277, DIČ:C72616Q277

Popis části VZ realizované
subdodavatelem

Podíl na odborných prácích — ošetření dřevin

Obchodní jméno, sídlo a iČ subdodavatele

Martin Nezhyba
Nedašovská 341/14, Praha—Zličín 15521
iČ: 65420047

V Červeném Hrádku dne 30. 10. 2014

Ing. Michal

KHL-EKO, as.
Červený Hrádek 2 ~

1



Seznam subdodavatelú

podllmItnt řízeni veřejné zakázky na služby podle zákona Č. 13712006 Sb., a veřejných zakážkách, ve zněni pozdějšich předpisů FtnantnI plněn‘

Í Část plněni veřejné zakázky (“Vi“) VZ
Projekt revitalizace sídelní zeleněv obci Psáry

r Název: Madin Nezhyba

Sidlo/mlsto podnikáni‘ Nedašovská 341/14, Praha- Zličín 15521

TeL/fax: 420 257 761 220

E-mail: ínfo(anezhvbacz

iČ: 66420047 odborné práce 30

DIČ: CZ6610072040

Spisová značka v obchodním rejstříku: osvč
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: ~ Nezhyba

Osoby zmocněné k dalšim jednáním Martin Nezhyba

r Název:

Sídlo/místo podnikání:

Te 1,/fax:

E-mail:

oič: značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním: —‚
-

~‚ Název:

Sídlo/místo podnikáni:

Tel/fax:

E-mail:

lČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednánim: ‘_‘-‘~“~ ‘—I

KHL-EKO, as.
ČerVený Hrádek 2 s //ĺĺ

431 11 Jirkov
lČ:261 60277, DIČ:CZ261 60277



SMLOUVA O DÍLO

)‚ a.S.

~‘ený Hrádek 2, Jirkov 431 11
S277, DIČ: CZ26160277
~ obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
~á: Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva společnosti
~óbjednatel)

Nedašovská 341/14, Praha-Zličín 155 21
!~ živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 17
b47

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo

tohoto znění:

~dnatel prohlašuje, že podá nabídku v otevřeném řízení podlimitní veřejné zakázky na služ-
lie zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), vy
~eném zadavatelem: Obcí Psáry, sídlem Pražská 137, Psáry, PSC 252 44, (dále jen „zadava
~ na veřejnou zakázku: „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“ (dále jen
~jná zakázka“).
~to smlouvou se zhotovitel zavazuje provést a zajistit pro objednatele toto dílo coby subdo
~k.u předmětu veřejné zakázky: odborné práce v dohodnutém rozsahu objemu zakázky, a
tsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a objednatel se zavazuje zaplatit mu
Ď, při splnění podmínek v této smlouvě uvedených, dohodnutou cenu.

~ bude zhotovitelem prováděno v době od 11/ 2014 do konce trvání smluvního vztahu mezi
‘watelem a objednatelem, není-li uvedeno jinak.
~:ém provádění díla bude místo plnění veřejné zakázky dle zadávacích podmínek.
Uvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo, a to ve výši, která bude stanovována mě

na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
~by budou probíhat měsíčně na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu provede-
I prací.

~)tOVitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytnutí svých dále vymezených věcí
ray objednateli, který je tak oprávněn disponovat těmito věcmi a právy v rámci ve
lezakázky ve smyslu ~ 51 odst. 4 ZVZ. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objed

~eli své věci a práva spojená s:

prokázáním splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ~ 56 odst. 2
Pism. a) zvz, tj. Seznam významných služeb a dodávek poskytnutých dodavate
lem V posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, včetně
Prlslušných osvědčení.

t

%zhyba

~Martinem Nezhybou

I
‚5

stran4‘,



bjednat& je oprávněn shora uvedenými věcmi a právy prokázat splnění kvalifikace
~e veřejné zakázce ve smyslu ~ 50 odstl písm. b) ZVZ.

Zhotovitel v návaznosti na ust. ~ 69 odst 3 ZVZ jako subdodavatel zároveň prohlašu
~ že souhlasí S tím, že bude jako subdodavatel uveden v nabídce objednatele poda

pro veřejnou zakázku.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a dostatečně seznámil s nabídkou objednatele ve veřejné
zakázce, že se podrobně seznámil také se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména
s technickými, obchodními, platebními, dodacími, záručními a sankčními podmínkami a že bude
při realizaci této smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k jejich porušování či vzniku okolností,
vjejichž důsledku by mohlo dojít k uplatnění sankcí ze strany zadavatele vůči objednateli.
Tato smlouv~~f)~tn a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Uzavírá se na dobu
určitou, do W V případě, že nabídka objednatele nebude zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější, ani s ním zadavatel neuzavře smlouvu podle ~ 82 odst. 3 ZVZ (umístí-Ii se objed
natel jakožto uchazeč jako druhý, resp. třetí v pořadí), platnost i účinnost této smlouvy končí.

io. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží
jeden; jeden stejnopis bude objednatelem předložen zadavateli jako součást nabídky.

~ vztahy neupravené touto smlouvou a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem.

2. veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny
a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

j3. smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Červeném Hrádku, dne

pořadovými čísly

a na důkaz toho

Objednatel:

KHL-EKO, a.s.
ng. Michal Novák

pře seda představens a

KHL-EKQ, a s.
Červený Hrádek 2 5

lČ:2B16O277,~~616O2hl

Zhotovitel:

Martin NEZHYBA
ká341,lSSOOPrahaS

tel.: 603 464 789
iČo: 65420047. DIČ: a6610072o40



ČESTNÉ PROHLAŠENI O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
dle ~ 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Dodavatet

obchodní firma: KHL-EKO, a.s.
sĺdlo: Cervený Hrádek 2, 431 11 Jirkov
právní forma: Akciová společnost

26160277 ‚

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, oddfl B, vložka 1944
dále Jen „Dodavatel“

Osoba, jejímž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje:

. Prokázáním splněn‘ technických kvalifikačních předpokladů dle 5 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, tj.
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění, včetně příslušných příloh.

jméno a přOmeni: Martin Nezhyba
místo podnikání Nedašovská 341/14, 15521 Praha-ZliĎln
iČ: 65420047

tímto čestně prohlašuje,

že splňt~e ustanoveni písmene fl odst. 1 5 53 Zákona, ~.:

- není veden v rejstříku osob se zákazem alněni veřejných zakázek.

Toto čestné prohlášeni podepisuji jako osoba, jejímž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost podle
zvláštních právních předpisů ve smyslu 5 54 písm. d) Zákona a splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu dle 5 51 odst. 4 Zákona.

JDýt 2of~
Martk‘ NEZHYBA

NedašOvSkáH4l, ‚5500 Praha 5
teL: 603 464789

:6 2004 DtČ:a6610072040

artin e yba



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 29.08.20 14 11:14:04

Martin Nezhyba

07.10.1966

Česká republika

Nedašovská 341/14, 155 21, Praha - Zličín

Ncdašovská 341/14, 155 21, Praha - Zličín

65420047

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Ohlašovací volná

29.05.1996

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském r~slřikai.

ľ

~JméflO a příjmení:

patum narozeni:

~: občaostv~
~ Bydbš~~

5idlo:

L Identi5kačni číslo:

živnostenské oprávněni č. I
Předmět podnikání:
Oboty Činnosti:

[;

Í
ľ
ľ

L
Druh živnosti:

Vznik oprávnění:
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 17
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