
OK CflRDEN
zahradnická společnost

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Středisko realizace zakázek: ČíČovice 49, 252 68 Středokluky
Tel/fax. 233 900 423, Email: okgarden~okgarden.cz, Web: www.okgarden.cz

O

Věc: Podání nabídky na veřejnou zakázku na akci: “Projekt revitalizace sídelní zeleně v
obci Psáry II“

Vážení,

7 v příloze si dovolujeme podat cenovou nabídku na výše uvedenou stavbu do soutěže o
podlimitní veřejnou zakázku.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s realizací srovnatelných sadových úprav. Práce
provádíme dle platných sadovnických norem. Kvalitu garantuji zaměstnanci - absolventi

~ Ceské zemědělské univerzity, Vysoké školy zemědělské, zahradnických středních škol a
&‚~‚ učilišť. Zaměstnanci společnosti splňují podmínky zpúsobilosti pro nabízené práce. Rostlinný

‘Npateriál dodáváme z vlastní produkce nebo od renomovaných domácích a zahraničních
ěstitelú, kteří jsou pod pravidelnou kontrolou Státní rostlinolékařské správy. Společnost je
enem profesního Svazu zakládání a údržby zeleně a členem Evropské asociace firem

v oboru zahradních a krajinářských úprav ELCA. Pro zkvalitnění našich služeb jsme zavedli
2 systémy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 aOI-ISAS 18001:2007.

WI)

Děkujeme za Váš zájem o naše služby a těšíme se na případnou spolupráci.

1«

V Číčovjcích dne 30.10.2014
Ml

Sládkovjčova 1233/21
142 00 Praha 4

DXC: CZ27571297
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle * 38 zákona Č.13712006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen zákon).

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

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno: OK GARDEN s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo, resp. místo podnikání: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 — Krč
iČ: 275 712 97
DIČ: CZ27571297
Telefon: 233 900 423
Fax: 233 900 423
E-mail: okparden~okgarden.cz

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul: Ing. Vít Karásek
Telefon: 233 900 423
Fax: 233 900 423
E-mail: okgarden~okaarden.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH 3 083 896,65
Hodnota 21 % DPI-lv Kč 647 618,30
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH 3 731 514,95

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán: Jednatel společnosti
Jméno, příjmení, titul Ing. Vít Karásek

Telefon: 233 900 423
Fax: 233 900 423
E-mail: okgarden(&~okgarden.cz
Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Razítko:
Q~fl_Sa

sIádkovič0~ 1233/21
142 00 praha 4

. DIČ‘ CZ27571297V Cičovicích dne 30.10.2014 .

Poznámka: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednáni za společnost.

‘L



Tento jsi ohchodniho rojstHku etekironicky podepsat ‘MĚSTSKÝ 501)0 V PRAZE ~iČ 00215650ľ dne 2g10.2014 V 10:31:11.
~

Výpis

z ohchodniho rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

odd~ C._vložka 114486

Datum zápisu: 20. července 2006
spisová značka: C 114486 vedená u Městského soudu v Pra

Obchodní firma: OK GARDEN s.r.o.

Sídlo: Praha 4, Sládkovičova 1233/21. PsČ 14200
Identifikační Číslo: 275 71 297

právní forma: Společnost s ručením omezeným

předmět podnikání:
přípravné práce pro stavby
poskytování služeb pro zeměděl&ví a 7ahradnlcrvt

Statutární orgán:
jednatel:

Ing. VÍT KARÁSEK, dat. nar. 6. března 1973
Praha 6. K Prelátům 20, PSČ 16400
Den vzniku funkce: 20. července 2006

Způsob jednáni: Způsob jednáni za společnost: Za společnost jedná a podepisuje se jednatel

_________________ společnosti samostatně.

Společnicí:

Společník: Ing. VÍT KARÁSEK, dar. nar. 6. března 1973
Pľaha 6, K Prelátům 20, PSČ 16400

Podíl: vklad: 200 000,- KČ
Splaceno: 100%

‘ obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

tJdaje platné ke dni: 29. října 2014 0126



Smlouva o dílo Č .12014

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

I. Smluvní strany

Název: Obce Psáry

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta@psary.cz

Telefon/fax: ±420 602 754 837 +420 241 940 514

iČ: 00241580

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

Číslo účtu: 23734349/0800

(dáte jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: OK GARDEN s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 — Krč

Zasílací adresa: Číčovice 49, 252 68 Středokluky

Zastoupená: Ing. Vít Karásek — jednatel

K jednání pověřen: Ing. Vít Karásek — jednatel

E-mail: okaarden~okparden.cz

Telefon/fax; 602 354 304 233 900 423

ICI]MČ: 275 712 97 CZ27571297

Obchodní rejstřík: Cl 14486

Zápisu: Městský soud v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1041028944/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v zadávacím řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.

Objedflatel

Í



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.

riluvni 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
učený
~čelně 3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
ených ustanoveními 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.

vy Po
vazek 5. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a
Ineni, 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

ni od zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
mezi
nebo 6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zho

tovitel dva stejnopisy.

1R ~ 7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na du
o bez kaz jejich svobodné, pravé a vážné yule připojují své podpisy.

8. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry zní 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: V Číčovicích, dne: 30.10.20 14

Za objednatele: Za zhot itele:
to

‘3‘ slaclkovičova 1233/21
142 00 Praha 4

u DIC: CZ27571297
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l~cenlslror~lromu v intravilánu, průměr kmene 10-20cm
Pokáceni sImmu (v rovině nebo svahu do 1:5) do 200mm průměru kmene, vČ. odvozu dřevní hmoty

~alraněeitel pařezu o průměru do 200 mm do hToubky min. 30 cm průměru kmene, VČ. likvidace vvuěženěho odpadu

~~Ypiam Po pařezech dovezenou omici a hrubým urovnáním povrchu zesypávky ph průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice

KicoIúelflm,J~neravllánu průměr kmene IQ‘ 20cm celkem

~průměr kmene 20— 30 cm
~kácenisIrenl~islmmu (v rovině nebo svahu do 1:5) 200-300 mm, vč. odvozu dřevní hmoty

~e~aněn~oan~nipařezu o průměru 200 . 300 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace ‚ylěženého odpadu

ZáSYP Jam Po pařezech dovezenou omici a hrubým urovnáním povrchu zasypávky ph průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice
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o dílo Č. — Položkový rozpočet

výsadbová počet cena za kus cena celkemČeský název velikost kusů

javor mláČný 14—16 3 1 917,00 KČ 5 751,00 KČ
javor mláČný 14—16 10 3 765,00 KČ 37 560,00 KČ

lavor stříbrný 14—lS 1 2 232,00 KČ 2 232,00 Kč
jirovec Červený 14—16 5 4 201,00 Kč 21 005,00 KČ
olše lepkavá 14—16 7 I 917,00 KČ 13 419,00 KČ
bříza bělokorá 14—16 8 1 017,00 KČ 15 336,00 KČ
hloh obecný 04 —16 6 2 536,00 Kč IS 216,00 Kč
jabloň 14—16 3 2 861,00 Kč 8 553,00 Kč

jabloň
třešeň ptačí 14—06 9 2 232,00 KČ 20 088,00 Kč

~ dubletní 14—16 7 2 651,00 KČ 19 957,00 Kč
“~ tipu srdČitá 14 — 16 21 1 917,00 KČ 40 257,00 Kč

lips srdČitá 14—16 3 2216,00 KČ 6 645,00 Kč
Jilm habrolistý 14—16 3 1 917,00 KČ 5 751,00 KČ

97 243 131,00 KČ

14—16 11 2851,00 Kč 31 361,00 KČ

modřin opadavý 150— 200 2 500,00 KČ I 000,00 KČ
2 L 1 000,00 Kč

jE

30—40 331 10,00 Kč 5 958,00 Kč
30—40 223 16,00 Kč 4 014,00 Kč

554 9 972,00 KČ

dhšLál Thunbergův 30 —40 II 23,00 KČ 253,00 KČ
46

69

35,00 KČ

akalnik Dummerův 20—30 439 19,00 KČ 8 341,00 KČ

23,00 KČ
I 050,00 KČ

49
35,00 KČ

1 587,00 KČ

19.00 Kč

105,00 KČ

14

931,00 KČ

15

19,00 KČ

14
23,00 Kč

266,00 KČ

‚hmip.ma ho~zostails‘Wiltenii‘ Islovec polehlý 20—30 361 60,00 KČ 21 060,00 KČ
Lavandvta angasfi folia levandule úzkolistá KID 25 19,00 KČ 475,00 KČ
Loktem vláda zimolaz lesklý 20—30 81 19,00 KČ 1 539,00 KČ

20,00 KČ
346,00 KČ

13
75,00 KČ

280,00 KČ

20

23,00 KČ
150,00 KČ

20,00 KČ
299,00 KČ

zimolez kloboukatý 20—30 70 19,00 KČ 1 33000KČ

400,00 KČ

ID

54

23,00 Kč

16

24,00 Kč

230,00 KČ

236
220,00 KČ

Stěn purpurea vrbu purpurová 30—40 199 35,00 KČ 6 965,00 KČ

Seězmpens sep. rosmarinifolia vrba plazivá rozmarýnolislá 30—40 190 20,00 Kč 3 800,00 Kč
Sees reticulate vrba siCnalá 30—40 386 35,00 KČ 13 S1D,O0 KČ

Spimea X a~uřa tavolnik význaČný 40—60 174 24,00 Kč 4 176,00 KČ
Spleaeabefutii‘oea tavotntk břizolislý 20—3D 152 20,00 Kč 3 040,00 Kč

Spim.eaxbumaIda ‘Mlhony Waterer tavolnik nizký 20— 30 89 20,00 KČ 1 780,00 Kč

1 206,00 Kč

15

20,00 KČ

tavolnik nlzký

3 520,00 KČ

20,00 KČ

4 720,00 KČ

300,00 KČ

šavotnikjuponský

lavolnik van Houtleův 40- 60 12 20,00 KČ 240,00 KČ

lavolnik japonský 20—30 035 20,00 KČ 2 700.00 KČ

20— 3D 73

tavolnikjaponaký 20—30 55 20,00 KČ I 120,00 KČ

komnaiks klaná 20—30 425 20,00 KČ 8 500,00 KČ

21,00 KČ

20 —30 -

1 533,00 KČ

13

pámelnik Cttenauttův 20—30 471 19,00 KČ

20,OD KČ 260,00 KČ

536

—

—.-

--.--

4466
18,00 KČ

6 949,00 KČ
9646,00 Kč

116 320,00 Kč
369 431,00 Kč

počet cenazatJ. I celkem

IDO
107

288 KČ

107

110 KČ
30 528,00 KČ

ks 22 480KČ 1056000KČ
ks 22 140KČ 3080,00 KČ

5 Kč

II 770,00 KČ

‚LÍ

584,20 KČ

42 682,28 Kč

22 [ 12 Kč1 270,26 KČ1

Ž



Kácení stromu v lntravitánu, průměr kmene 20 —30 cm — celkem I I ~ „__—‘,1t~musb
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vaceni stromu v rnlrevrlanu, pnurner kmene 30—40 cm
Pokácení stromu lv rovině nebo svahu do 1:5) 300- 400 mm, vč. odvozu dřevní hmoty ks 4
Odstreněni pařezu o průměru 300- 400 mm do hloubky min. 30 cm vč. likvidace ‚ytkženáho odpadu ks 4

Zásyp jam Po pařezech dovezenou omici a hrubým urovnáním povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 300 do 500 mm, vč ceny ornice ke 4

Káceni stromu v Intravilánu, průnner kmene 30—40 cm — celkem ks

Káceni atromuvinlravi%nu, průměr kmene 50 —60 cm
Pokáceni stromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 500- 600 mm, vři, odvozu dřevní hmoty ks 1 1 800 Kč
Odstraně ni pařezu o průměru 500 - 600 mm do hloubky min, 30 cm . vč. likvidace ~ěženáho odpadu ks 2 440 Kč

Zásyp am Po pařezech dovezenou ornici a hrubým urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu plev 500 do 700 mm, vč ceny ornice ke 2 40 Kč

Káceni atromu v intravilánu, prům Čr kmene 50 —60 cm — celkem ke .

Káconi slromuv intravilánu, průměr kmene 80— 90 cm
Pokáceni alromu lv rovině nebo svahu do 1:5) 800- 000 mm. vč. odvozu dřevni hmoty ks 1 6 000 KčL

Odulraniěni pařezu o průměru 800 . 000 mm do hloubky min. 30 cm ‚ vč. likvidace vytěženého odpadu ks I I 000 Kč:

Záayp jam po pařezech dovezenou omizi o hrubým urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 700 do 900 mm, vč ceny ornice ks

Kácení stromu v Intravilánu, průměr kmene 80 —90 om — celkem ke
KácenI stromů — celkem ks

900 Kč
100Kč

Ill Kč1 ~

It:
Výekevý prořez aeromů

Výškový prořez kaleeorie l. včetně likvidace dřevri hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 46 1 400,00 Kč
Výěkový prořez kaeeeorie ll. včetně likvidace dřevni hmoty, naložení, odvezeni a skládkovánI) ks 13 2 400,00 Kč
Výškový prořez kateeoáe lll. včetně likvidace dřevni hmoty, naložení, odvezeni a skládkováni) ks 8 4 500,00 Kč

Výškový prořez kalegorie IV,‘ včelně likvidace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 0 1 500,00 Kč
~.. .Vyškovy prořez stromu — celkem ks lane

Odseranent náletu do 10 cm průměru kmene na řezně plote pařezu

Odstr‘ane‘ni nav hodných dřevin a plošným frázováním kořenů do hloubky min, 20cm—v rovině nebo svahu do 1:5(0 průměru kmene (krčku) 2 1091 40 4800 Kč
do 100 mm s odklizením vytěženě dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, a naložením na dopravní prostředek a skiddkevšnim) m ‚ ‚

Odstraněni náletu do 10 cm prú měru kmene na řesně plote pařezu—celkem
Přesazeni rostlin
Vyzvednuli dřeviny k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, křovin ks 29 134,00 Kč

he

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hornině I až 4 s výměnou půdy naSo % ks 29 19,40 Kč
Pěsřebniss,bslrát na 50% výměnu - objem dli7 ~1(4 fl d2 = 0,021 m3 z toho 50% je 0,01 lx 29 počet děr) v 0,319 ma, včelně ceny ma o,ane 500,00 Kč

Výsedba dřeviny s barem (přes 200 do 300 mm), včelně zalili ks 29 54,40 Kč

Vyzvednuti dřeviny k přesezeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů průměru kmene do O,nm ks 1 412,00 Kč
Výsadba dřeviny a barem (velikesl batu přes 500 do 800mm); včetně zalili ks 1 777,00 Kč
Hloubeni jamek pro vysezeváni rostlin v hornině I až 4 s výměnou pOdy na 50 % ks 1 329.00 Kč
Pěstebni substrát na 50% výměnu - objem duy =1(4 nn d2 — 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 sn (počal dán) sO,135, včetně ceny dopravy m3 0 135 50000 Kč
materiálu ‘ ‘

Ukotveni dřeviny třemi a vice kůly (délka kůlů přes 2 m do 3 ml
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Osazení kůlů k dřevině s uvázánim $ inatslaci příčníků (dálky kůlů př es 2 m do 3m) ks 1 16,50 Kč it
cena kůlO a příčníků k dřevinám délky do 2 m (akc kjedné dřevine), vče tně ceny dopravy materiálu ks 3 84,00 Kč 257
cena za úvazek (akt k jedná dřevině). včetně ceny dopravy materiálu ks 3 9,00 Kč 2!

Zhotoveni obalu kmene v jedná vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:51 m2 1 26,50 Kč it
Cena juty na zhotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu m2 1 25,00 Kč 05
Řez stromů výchovný (špičáky a keřevé stromy do 4m), včetně likvidace a skládkování odpadu ks 1 49,00 Kč dl
Přesazeni rostlin - celkem Sali
Výsadba kontejnerového koře

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hornině I až 4svýménou půdy naso % ks 4458 10,00 Kč 44560

105,00 Kč

Pěstebni substrát na 50% výměnu - objem dily 1(4 ru d2 = 0,021 ma a toho 50% je 0,011 a 44e6 (počet děr) a 49,126 ma, včetně ceny
dopravy materiálu

Výsadba dřevinys barem (přes 200 do 300 mm), včetně zaliti

Cena mulčovaci kůry (plocha mulče 1564 m2 a vrtava mulče 01Dm a 155,4 ma), včetně ceny dopravy materiálu
Výsadba kontejnerověho keře do jamek s 50% výmenou půdy vč. náhrsdnlho substrátu — celkem
Výsadba živého plotu

Mulčováni vysazeny‘zh rostlin (na rovině nebo svahu dol :6), včetně dopravy m2 1554 33,00 Kč 51 211,

ma 49,126

ks

500,00 Kč

4455

ma

24562

14,00 Kč

ks
155,4

62621,

4468
550,00 Kč 85475,

2et451,

Výsadba nekontejnerovanětno keře do živého plotu s výmtnou pOdy na 50%, vč. hloubeni jamek, vč. zaliti ks 554 15,00 Kč atUl
~ na 50% výměnu - objem dily vl/4 rn dl = 0,021 ma z toho 50% je 0,011 X 564 počet děr) a 5094 ma, včetně ceny ma e 004 500 00 Kč 3 547

Řeze tvarováni živých plotů a stěn (výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m), včetně likvidace a skládkováni odpadu ml 88 15,50 Kč 1820.

Mulčováni vysazenýz hrostlin (na novině nebo svahu do 1:5). včetně dopravy m2 08 33,00 Kč 2ti40
Cena mulčovací kůry (plocha mulče 8 em2svrtsva mulče 0,10 m = s,a ma), včetně ceny dopravy materiálu ma 8,8 550.00 Kč
Výsadba živého plotu — celkem ke 554

Výsadba stromu s balem

Výsadba dřeviny a barem (velikost balu přes 500 do 500 mm); včetně zaliti ks 2 376,00 Kč
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hornině I až 4 a výměnou půdy na 50 % ks 2 329,00 Kč

~~~t5ubatrát na 50% výměnu- objem duy 01(4 Ir dl v 0,27 maz loho 50% je O,135x 2 (počet děr) 0.27 ma, včetně ceny dopravy ‘ ma 0,27 500,00 Kč

“~ Ukotveni dřeviny kůly (dálka kůlů do 2 m) ks 2 31,00 Kč
Osazeni kůlů k dřevinésuvázáním (délky kůlů do 2 m), včetně dopravy ks 2 15,50 Kč ‚

Cena kůlů k dřevinám délky do 2 m (Iks kjedná dřevině) ks 2 60.00 Kč
Cena za úvazek (Iks k jedné dřevině). včetně dopravy ks 2 9,00 Kč
Zhotoveni obalu kmene v jedné vrstvé (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 25,50 Kč
Cena juty na zhotoveni obalu, včetně dopravy m2 2 26,00 Kč
Mutčováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 aa,oo Kč

Cena mulčovaci kůry (ploch amulče 2 m2 X vrlsva mulče 0,10 m 0,2 ma), včetně dopravy ma 0.2 550,00 Kč
Řez siromú výchovný (špičáky a keřová atromy do 4 m), včelně likvidace a skládkováni odpadu ks 2 40,00 Kč
Výsadbs stromu s balem do jamek s 50% výmenou půdy vS. náhradnih esubstrátu — celkem ks 2

Výsadba slejováhe stromu s balem
Výsadba dřevinys balom (velikost balu přes 600 do 800mm); včetně zaliti ks 97 485,00 Kč
Hloubeni jamek pro vysazováni roatlin v hornině I až 4 a výměnou půdy naso % ks 97 415,00 Kč
Pěstebnl subslrát na 50% výmenu - objem díry ul(4 rn d2 a 0,27 maz toho 50% je 0,135097 (počet děr) a 13,1 ‚ včetne ceny dopravy
materiálu m ‘ 500,00 Kč
Ukotveni dřeviny třemi a vice kůly (dálka kůlů přes 2 m do 3m) ks 07 108,00 Kč
Ovszeni kůlů k dřevlněsuvázá nim s inatalaci přičniků (dálky kůlů přes 2 m do 3m) ks 07 15,50 Kč

~ Cena kůlů a přičniků k dřevinám dálky do 2 m (3 ka kjedná dřevině), včetně ceny dopravy meteriálu ks 291 84,00 Kč
Cena za úvazek (3ka k jedná dr‘evi ně), včetne ceny dopravy materiálu ke 291 0,00 Kč
Zhotoveni obalu kmene vjednd vrstvé (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 97 26,50 Kč
Cena juty na zhotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu ml 07 25,00 Kč
Mulčováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:6) m2 89 33,00 Kč
Cena mulčovací kůry (plocha mulče 89 m2 a vrtsva mulčo 0,10 m — 8,9 ma), včetně ceny dopravy materiálu

be ‚lemů yýd,ovný (IplWy . kfovÉ stsmny do 4110 včetnĚ lkvld‘“ . !~!‘lI*!dtl
ma 8,9 560,00 Kč
ke •? *001(6



13 ~‚ ‚iej. ‚utrnu 5 baleni do jamek : 50% výměnou půdy vč. náhrsdniho substrátu—celkem ks 97 148 218,00 Kč

uávnlku zahradnIckým způsobem včetně ceny osiva a pNni seče

~~aě odplsveleni půdy před zatoženim kullury nebo lávniku O výměře přes 20 m2 — postřikem na široko m2 II 020 1,00 Kč 11020,00 Kč
(dávka 3Ltbe s3sI,I ‘3.3». včetně ceny dopravy maleriálu I 3,30 360,00 Kč I 254,00 KČ

Č ~owa.eni půdy ne hloubku přes SOdo 150 mm. odstraněni odumřelé kultury včelně likvidace a skládováni odpadu m2 II 020 4.33 Kč 47753,33 Kč

~ odlfl‘~~ kamene z pozemku a odklzenim na hromady na vzdálenost do lom nebo hnaločeni na doprevni prostředek — sebrůnim do 15kg m3 30,00 223,00 Kč 6690,00 KČ

p‘sleov~ suóstrál na založeni lrávniku — plotně valve 0,02 m ‘0,02 xl 1020‘ 220,4 m3, včelně ceny do ray materiálu m3 220,4 490,00 KČ 107 996,00 KčI „~~‚ostle& zemin scho ‘ctszúrodněni v rovině přes 0,10 do 0,15 m m2 11020 18,00 Kč 196 360,00 Kč

0~ju4‘Msl přisil řrězOvátim v rovině m2 11020 1,28 KČ 14 105,60 Kč

ocděávánl půdy hrabánim v rovině m2 11020 2,00 Kč 2204000Kč
2 ~jjvniku stro ně (v rovině nebove svahu 1:5) včelně řira ůdy, oseli, zapraveni a urovnáni ovrchu hladkým válcem m2 11020 13,10 Kč 144362.00 Kč

e«,, uavnlho osiva (Hhětni směs) při výsevku 250 kgiha = 250‘ 1,1 ‘275k ‚včelně dopravy kg 275 99,00 Kč 27225.00 Kč
6 j.‘(enl nebo lrávniku 5 rozproslřenim nebo o rozdělenim—uměl~m hnojivem neširoko I 0,275 4 150.00 KČ 1141.25 Kč
1 T‘áurálae‘ belojivo (30 gim2 ‘0,03 X 11020 = 330,6 kg). včelně ceny dopravy materiálu kg 330,6 16,00 KČ 5289.60 Kč

. otaťesi uuavně~ý~ plod‘ vč, zalili (avojně . poaečenim. nakypřenim a ods~aněnim napada‘vek a posečeně trávy, naloženim na dopr m2 11020 2.00 Kč 22 040,00 Kč
0‘wsředek a odvozem na skládku (do2O km)

71 zaiožeP.t toávniku zahradnick m apusobem včetně ceny osiva— celkem ha I ‚ I 609 276,78 Kč
71‘ ulvidare ploch lnvaznl lcřldlalky (Reynoutria a bohemica) — na k~4! nákladů bude ryuliro linac! z ‚ezeny rozpočtu

OlSČridě odplevelenl půdy před založenim kullury nebo távniku O výměře přea 20 m2 — postřikem ne ěiroko (provedeno dvskát) m2 664.0 1,00 Kč 684,00 Kč
644« TreeS tenbisid (dávka 3liha .3 X 0,0064 = 0,21 tne hnizdovilou aplksd 3 X 0,0342 a 0,11), včetně ceny dopravy materiálu I 0,3 380,00 Kč 114,00 Kč
31 cřie‘nids‘ uloženi Po založeni kutury postřikem hnizdovitě na rovině (provedeno dvakát) m2 342,0 12,92 KČ 4418,64 Kč

368~ ‚a‘4enl půdy na hloubku přes SOdo 150 mm. odslraněni odumřelé kultury včetně likvidace a skládováni odpadu m2 684,0 4,33 Kč 2964,00 Kč

lilaS‘“ ploch lnvnnl křldlalky (Raynoutria a bohemka «celkem m2 342,0 8 160,64 Kč
131 oreěžmhi zeminy s kamenivem v lokalilě Štědřik

Rszablánl záhozů provedených na sucho s naloženim na dop‘avni proslředek (plocha k odtěženi 1813 m2 ‘hloubeni do 0,3 me 544 m3 m3 544 227,00 KČ 123 466,00 Kč

52 3g o~cz ~jěženěho materiálu do 20km nam isto uložiště (55 kontejnerů Polo m3 ) ks 55 3000.00 KČ 165000,00 Kč

5231 ucleol ěžensěho materiálu do 20 km na misto uložiště — skládka ks 55 500,00 Kč 27 500.00 Kč

Dovoz materiálu do 20 km na mislo (55 kontejnerů Po 10 m3) ks 55 760,00 Kč 41 600,00 Kč

(veMen úsodná ornice (0,3 mna plochu 1613 m2 .544 m3) m3 544 350,00 Kč 190400,00 Kč

Rowmsllenl zemin schopných zúrodněni v rovině přes 0,10 do 0.15 m m2 1813 18,00 Kč 3263400Kč
obdělávánI půdy hrabánim v rovině (úkon proveden 2x) m2 3626 2,00 Kč 7 252.00 Kč

I sip odleženI suti v lokslite tědřlk — celkem 586 074,00 Kč

41 Navezefll úrodně ornice ns Pob3lovou louku
772 Dovoz materiálu do 20km na misto (18 kontejnerů polo rn3) 18 860,00 Kč 15480,00 Kč

Kvikali úrodná ornice (0.05 m na plochu 3545 m2 = 177,25 m3), včelně ceny dopravy materiálu 177,25 35000Kč 62037.50 Kč
~ Rozprc.~enl zemin schopných zúrodněni v rovině přes 0,10 do 0,15 m 3545 16,00 Kč 63610,00 Kč

1(5 Okděávěni půdy hrabánim v rovině (úkon proveden 2x 7090 2,00 Kč 14 180,00 Kč
it Odtitenl hlušin z Pob ově buk — celkem 155507,50 KČ

Náklady celkem za price 2065723.30 Kč
o každá dřeviny bude tndividuálně posouzen rossa hnavrhovaněho zásahu

REKAPITULACE

4 n,slatál bez DPH Č 369 431,00 Kč
827 bezDPH Č 2065 723.30 Kč

za tostšomý materiál a práce — celkem bez DPH KČ 2435154.30 KČ
446(5 I ověnálvtad =3% KČ 73054,631«

24 rozpoČiu—5% Kč 121 757,721«

62524 censbezoPH KČ 262996665KČ

Sl 2 21% K6 552 293,00 Kč

268469 kov CenssDPlj KČ 3182~25964KČ

Výkaz výměr mlatové cesty

Akce; Projekt revitalizace sídolni zeleně v obci Psány . DPS

4 640 Mlatově cesty
22361

název t.j počet C5fl5 Zs ti. celkem
Aetenn mleto ‘oh cest

Založeni mlatové cesty specilikace MLI (vč. materiálu, přesunu hmot, práce ) m2 641 450,00 Kč 288450 Kč

Plattovy zhacený obrubnik ML2 (vč. materiálu, přesunu hmot, práce) m 1379 120,00 Kč ‚65480Kč
Řešeni mlatových ocet - celkem 453 930 Kč

Ill REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY
CEI.Kn.i BEZ OPři MLATOVÉ CESTY Kč 453 930,00 Kč

~abezDPH KČ 45393000Kč

siLová Cells S DPH Kč 95 325,30 KčKČ 549.265 30KČ

47045% «~t~CE REKAPITULACE SADOVÉ ÚPRAVY A MLATOVÉ CESTY
40255% ~ CE BEZ DPH SADovÉ ÚPRAVY KČ 2 629 966.65 Kč

6 sos IKEM DEZ DPH MLATOVÉ CESTY KČ 453 930,00 Kč

IQ tOne bez DPH KČ 3 083 896,65 Kč
21

24444% Ikty Kč 647618,3OKč
2616% Cena 6 DP
2 570$ KČ 3 731 614 95 KČ
2 425%

®Ks~nL~ siG.
2401% sIádkov1Č0~ 1233/21

142 00 praha 4
r‘fl‘7Cli‘)Q7



Příloha smlouvy o dílo Č 2

“Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Časový harmonogram prací

2014 2015
Práce XL XII. V. VI. VII.
Převzetí staveniště

Arboristkká opatřeni

Káceni stromu a keřových porostů
Frézováni stávajících pařezů

Odtěženi suti

Odstranění křídlatky
Přesazení stávajících dřevin

Výsadba vzrostlých stromů
Mlatové plochy

Výsadba keřu

Založeni trávníku
Dokončovaci práce

Předáni dila

S‘~dkovičova 1233/21
14200 praha 4

DlČt c227571297

Datum: 31.10.2014
Vypracoval: Ing. Karásek



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění kvalifikačních předpokladů dle ~ 62, odst. 3) zákona č. 137 2006 sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Já (my) níže podepsaný(-í) čestně prohlašuji(-eme), že dodavatel

Obchodní název, jméno OK GARDEN s.r.o.

Sídlo Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 — Krč

IČ 275 712 97

splňuje:

— 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

Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:

Titul, jméno a příjmení: Ing. Vít Karásek

Funkce: jednatel společnosti

SládkoviČova 1233/21
14200 Praha 4

Podpis: DIČ: CZ27571297

Místo a datum:



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

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost OK GARDEN s.r.o. je jako dodavatel ekonomicky a
finančně plně zpusobilá splnit předmět veřejné zakázky „Projekt revitalizace sídelní zeleně
v obci Psáry“; dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by
mohly ekonomickou a finanční zpusobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této
veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údaju bych se dopustil
správního deliktu dodavatele ve smyslu ~ 1 20a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu.

V Číčovicícb

Dne: 30.10.2014 (~flM~ssa
Sládkův ičova 1233/21

142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
Ing. Vít Karásek, jednatel OK GARDEN s.r.o.

‚Y



Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu * 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že:

a) nelze sestavit seznam statutárních orRánu nebo členu statutárních or2ánů, kteří v posledních 3
letech od konce Ihuty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu ~ 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

nebo

~ (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich
seznam).
uvádím tcnto pravdivý seznam statutárních orgánů nebo ělcnů statutárních orgánů, kteří ;

poslcdních 3 lctcch od konce Ihuty pro podání nabídck byli v pracovnčprávním, funkčním či
obdobném pomčru u zadavatele ve smyslu ~ 68 odst. 3 písm. a) zákona:

xxxx..

(doplní uchazeč)

b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,

nebo

pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
9‘ základního kapitálu:

xxx..

(doplní uchazeč, je-li akciovou společností)

c) jsem 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 zákonu ve znění
pozdějších předpisu v souvislosti s předmětnou ve‘ejnou zakázkou.

V Číčovicích

u~ sss.
Dne: 30.10.20 14 sládkovičova 1233/21

14200 Praha 4
DIČ: cZ27571297

podpis osoby oprávněné jednatjménem či za uchazeče
Ing. Vít Karásek, jednatel OK GARDEN s.r.o.

(! uchazeč vyplní body a). b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti !)

JR



Oceněný výkaz výměr sadové úpravy

NlWadY za rostlinný materiál

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psá~t . DPS

‚tlnský název

r plaisnOides
r platanoldes ‘Royal Red‘

tacchannum
lus a camea ‘Oriolu‘

s gluilnoss

ealule pendule
Q‘slaeous laevigala ‘Paul‘s Scarlet‘

Makls ‘Royalily‘
Mats ‘Van Estelhne
FntntJl avium ‘Plena‘
Qserctjs robur

Tla cordata
31a cordala ‘Erecla‘
Malus minor
storny alejovóho typu a balem — celkem

storny S balem
Linol decidua
Strom S balem — celkem
Keře nekontejnerovaně — na živý plot
caipinus belulus Žň~ pot
LigustnJm vulgare
Keře nekoniteJnerovanó — na žIvý plot ‘celkem
Keře a púdopoks‘yvně rostlin
ae,binia Ihunbe I

5.rbeds řhunb.tgJ ‘Bagalelle‘
Ca.yoptetis a clandonensis

Camus alba ‘Argenleomsrginala‘
Calotseasler denneti

Coloneasner danvnenl ‘Coral Beau
Caloneasler honýzonřašís

Deutzia gmcilla
Euonymuz ewopaeus
Clsaenomeles X superba
Fonyirna ‚ ltilermedla
řlyperlcum cařycim,n

‚ktipewa hotizonlabs ‘Wiltoni.
Lavandula angtisbřolla

Latere milda
Latere pásala
Přldadelpbtss coronaiilus

Přsysocamus opuěfošlus Viabo
Pious mugo ‘Onom‘
~lanhiIa fndicosa

Pořerdiaa frullcosa ‘Snowtake‘
Saáx purpurea

Sells ‘epens sap. rosmarinilota
Seas telioušaIa
Spinaea a arpola
Spolaea belukfolia

Spiraea a bumašda ‘Pnlhony Walereť

Sprmea a bumalda ‘Ooldtame‘
Spisaea a vanlsoullsl
Spěme japonica

Spiraeajaponica ‘LjilJa Pii‘cesa‘

Spěssaajaponlca‘colden Princess‘

Stepbansndra incása ‘Dřepe‘

Sympttoňca.pos a clsenaulUi ‘Hancock‘
Wone minor
Keře a půdopokryvnó rostlIny — celkem
Celkem za rostlinn‘ materiál bez DPH

Český název

javor mléčny

lavor mléčny
letor alřibmý

lirovec červený
olše lepkavá
bliza bělokorá

hloh obecný
jabloň
jabloň
třešeň plači

dub letni
lipa srdčitá
ipa srdčitá

lim habrolistý

habr obecny
ptači zob obecny

dhšrál Thunber Ov

dřišrál Thunbergův
ořechokřídlec clandonaký

avida bilá
akalnik Dammeriv

akatnik oamrnerův
skatnik vodorovný
tropuk něm

bralen evropský
kdoulovec nádherný
zlatice prostledni
třezalka kališkatá

lalovec polehlý
levandule úzkolistá
zimolez lesklý

zimolez kloboukalý
pustoryl věncový

tavola kalinoiiatá

borovice kleč Onom

moclsna křoyitá

mochna kiovitá

vrba purpurová

vrba plazivá rozmarýnolialá
vrba sirnatá
tavolnik význačný
tavolnik břizolisiý

tavolnik nizký

tavolnik nizký
tavolnik van Hoijtteův

lavolnik laponský

tavolnik laponský

tavolnik laponský

konjnatka klaná

pámelnik Chenaultuv
brčál rrteněi

výsadbová počet
velikost kusú

14—16 3 191700Kč
14—16 10 375600Kč
14—15 I 223200Kč
14—15 5 420100Kč
14—16 7 191700Kč
14—16 8 191700Kč

14—16 6 253600Kč
14—16 3 265100Kč
14—16 II 285100Kč

14—16 9 223200Kč
14—16 7 285100Kč
14—18 21 191700Kč
14—16 3 221500Kč
14—16 3 191700Kč

97

30—40 II 2300Kč

30—40 48 3500Kč
20—30 69 2300Kč

40—60 3 3500Kč
20—30 49 1900Kč

20—30 439 1900Kč
40—60 14 1900Kč
20—30 15 2300Kč
40—60 14 2000Kč

40—60 2 7500Kč
60—80 13 2300Kč
20—30 20 20,00 Kč

20—30 351 60,00 Kč
Kb 25 1900Kč

20—30 81 1900Kč
20—30 70 1900Kč
60—80 10 23,00Kb

40‘60 54 2400Kč

20—30 16 220,00 Kč

20—30 236 20,00 Kč

20—30 15 2000Kč
30—40 199 3500Kč

30—40 190 20,00 Kč
30— 40 386 35,00 Kč
40—60 174 2400Kč
20—30 152 2000Kč

20—30 89 20,00Kb

20—30 73 2100Kč
40-60 12 2000Kč

20—30 135 2000Kč

20—30 13 20,00 Kč

20—30 56 2000Kč

20—30 425 2000Kč

20—30 471 1900Kč
Kb 536 1800Kč

4466

575100Kč

37 560,00 Kč
2232,00 Kč

21 005,00 Kč
13419,00 Kč
15336,00Kb
15216,00 Kč

8 553,00 Kč
31361,00 Kč
20088,00 Kč
19957,00 Kč

40 257,00 Kč
6645,00 Kč
5751,00 Kč

243 131,00 KČ

253.00 Kč

I 680.00 Kč
1 587.00 Kč

105,00 Kč
931,00 Kč

8 341 ‚00Kč
266.00 Kč
345.00 Kč

280,00 Kč
150,00 Kč
299,00 Kč
400,00 Kč

21 060,00 Kč
475,00 Kč

I 539,00 Kč
I 330.00 Kč

230,00 Kč

I 296,00 Kč

3520,00 Kč
4 720,00 Kč

300,00 Kč
6965,00 Kč

3 800.00 Kč
13510,00Kb
4 176,00 Kč

3 040.00 Kč

1 780,00 Kč

1 533.00 Kč
240.00 Kč

2 700,00 Kč

260,00 Kč

I 120,00 Kč

6500,00 Kč

8949,00 Kč
9648,00 Kč

115 328,00 KČ
369 431,00 KČ

Náklady za pite
název
Káceni stromů
Káceni stromu v intravilánu pruměr kmene 10‘ 20 cm
Pokáceni stromu lv rovině nebo svahu do 1:5) do 200mm průmiru kmene, vč. odvozu dřevni hmoty
Odstraněni pařezu o prOmám do 200 mm do hloubky min 30 cm průměru kmene, vč. likvidace vylěženóho odpadu

Zásyp lam Po pařezech dovezenou ornici s hnjbým urovnánim povrchu zasypávky pil průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice

Káceni stromu v Intravilánu, průměr kmene 10 ‘20 cm — celkem
Káceni stromu v intravilánu, průměr kmene 20 — 30 cm

Pokáceni stromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 200‘300mm, vč. odvozu dřevni hmot

Odstraněni pařezu o průmŮni 200 ‘ 300 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vtláčeného odpadu

usyp lam po pařezech dovezenou ornici a hrubym urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 100 do 300mm, vč ceny ornice

počet cena za tj, celkem

ks 106 288Kč 30528,00Kb
ks 107 110Kč 1177000Kč

ks 107 5Kč 584.20 Kč

ks 42882,20 Kč

ks 22 480 Kč 10 560,00 Kč
ks 22 140Kč 308000Kč

ks 22 12 Kč 270,26 Kč

/9

cena za kus ceno celkem

odlin opadavý 150—200 2 500,00 Kč 100000Kč
2 1 000,00 KČ

30—40 331 18,00 Kč 5 956,00 Kč
30—40 223 18,00Kb 4014,00Kb

654 9 972.00 KČ
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Káceni stromu v Intravilánu, průměr kmene 20—30 cm — celkem

I Káceni stromu v intravilánu, průměr kmene 30—40cm
Pokác eni stromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 300- 400 mm. vč. odvozu dřevni hmoty ks 4 [
Odstraněni pařezu o průměru 300- 400 mm do hloubky min, 30 cm ‚ vČ. likvidace vytěženého odpadu ks 4

Zásyp jam po pařezech dovezenou omici s hrubým urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 300 do 500 mm, vč ceny smite ks 4

Káceni stromu v Intravilánu, průměr kmene 30—40 cm — celkem ks
Káceni stromu v intravilánu, průmer kmene 50 —80 cm
pokáceni stromu (V rovině nebo svahu do 1:5) 500- 600 mm. vč. odvozu dřevni hmoty ks 1 1 800_K~[
Odstmněnt pařezu a průměru 500- 600 mm do hloubky min. 30 cm ‚ vč. likvidace vylěženěho odpadu ks 2 ~

Zásyp jam po pařezech docezenou omici a hrubým urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 500 do 700 mm, vč ceny omice ks 2 49 KČJ

Káceni stromu v Intravilánu průmer kmene 50— 50 cm — celkem lee
Káceni stromu v Intravilánu, průměr kmene 60 —90 cm

Pokáceni stromu (v mvine nebo svahu do 1:5) 800- 900 mm, vč. odvozu dřevni hmoty ks 1 6 000 KČ
Odstraněni pařezu o průměru 800 - 900 mm do hloubky min. 30 cm . vč. likvidace vylěženěho odpadu ks 1 1 000 KČ

Zásyp jam PS pařezech dovezenou omici s hrubým urovnánlm povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 700 do 900 mm, vč ceny emice ks I 111 Kč

Káceni stromu v intravIlánu, průměr kmene 80 —50 cm — celkem ks
Káceni stromů — celkem ke

Výškový prořez stromů
Výškový prořez kategorie I.‘ (včetně likvidace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 46 1 400,00 Kč
Výekoaý prořez kategorie Il.‘ (včetně likvidace dřevni hmoty, naleženi, odvezeni a skládkováni) ks 13 2 400,00 KČ
Výekofl prořez kstegorie lil,‘ (včetně likvidace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 8 4 500,00 KČ

Výškový prořez kategorie V. (včetně likvidace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni> ks 0 1 500,00 KČ
Výškový prořez stromů — celkem ke

900 KČ~ ““‘‘

l9OKč[

22 KČ1 ~

It

I..

1311
Odstraněni náletu do 10cm průměru kmene na řezně ploše pařezu

Přesazeni rostlin
Odstraněni náletu do 10 cm průmeru kmene na řezně ploše pa řezu— celkem

Odstraněni nevhodných dřevin s plešným řrězevántm koyenů do hloubky min. 20cm — v rovině nebo svahu do 1:5<0 průměru kmene <krčku)
do 100mm a odklizenini vytěženě dřevni hmoty na vzdálenost de 5Dm, a naloženim na dopravni prostředek a skládkováním)

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v homině I až 4 s výměnou půdy na 50 %
Vyzvednul“~~~i~y k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, křovin

kn

šZOItě

29 19,40 KČ
Pěstebni subsyát na 50% výměnu‘ objem duy 1ř4 Ir d2 5 0,321 maz toho 50% je 0,011 X 29 (poČet der) 0,319 m3, včelně ceny
dopravy materiálu

Výsadba dřeviny s balem <přes 200 do 300 mm), včetně zalili
Vyzvednuti dřeviny k přesazeni‘ bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů průměru kmene do O,lm
Výsadba dřeviny 5 balem (velikost balu přes 800 do 800mm); včetně zaliti
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hominá I až 4 s výměnou půdy na 50 %
Pěstebni substrát na 50% výměnu- objem dity 1í4 Ir d2 = 0,27 m3 z toho 53% je 0,135 xl (počet děr) e 0,135, vČetiě ceny dopravy
materiálu
Ukotveni dřeviny třemi a vice kůly (dálka kůl) přes 2 m do 3 m)
Osazeni kůtů k dřevině s uvázánim a instalaci přičniků (délky kůl) přes 2 m do 3 m)
Cena kůlů a příČnlků k dřevinám délky do 2 m (3 ks kjedná dřevině), vČetre ceny dopravy maleriáiu
Cena za úvazek (Sks k jedné dřevln4). včelně ceny dopravy materiálu
Zhotoveni obalu kmene v jedné vmtvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena juty na zhotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu
Řez stromů výchovrý (špičáky a keřové stromy do 4m), včetně likvidace a skládkováni odpadu
Přesazeni rostlin - celkem
Výsadba kontejnerového keře

Hloubeni jamak pro vysezováni rostlin v komíně I až 4 s výměnou půdy naso % ks 4466 10,00 Kč Msti ‚

Pěstebnisubstrátna 50% výměnu - objem dity ~1!4 in d2 = 0,021 m3 z toho 50% je 0,OIlx 4451 (počet děr) — 49,125 m3, včetně ceny m3 49,126 500,00 KČ 24 tě)

Výsadba dřeviny a balem (přes 200 do 300 mm), včetně zaliti ks 4485 14,00 KČ 82 5241
Mulčováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopravy m2 1554 33,00 KČ 51262,0
Cena mulčovati kůry (plocha mulče 1554 m2 X vnlsva malČe 0,lOm — 155,4 m3), včetně ceny dopravy materiálu m3 155,4 550,00 KČ š547‘O

Výsadba kontejnerového keře do jamek a 50% výměnou půdy vČ. náhradniho subatititu — celkem ks 4466 2ttš*l
Výsadba živěho plotu
Výsadba nekonlejnvrevanáho keře do živého plotu s výměnou půdy na 50%, vč. hloubeni jamek, vč. zaliti ks 554 18,00 Kč ~
Páatebni subst,‘át na 50% výměnu - objem dity el/4 no d2 e 0,021 m) z toho 50% je 0,011 X 554 (počet děr) v 6,094 m3, vČeřeá ceny m3 6,094 530,00 KČ 3 047.ě
dcprsvy matenálu
Řez a tvarováni živých plotů e stěn <výšky do 0,8 ra, šišey do 0,6 m), včetně likvidace a skládkováni odpadu m2 88 18,50 KČ 1e2t~8
Mulčováni vysazených rostlin (ne rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopravy m2 86 33,00 KČ ~
Cena mslčovaci kůry (plocha mulče 88 m2 X vrtsva maičo 0,10 m — 8,6 m3), včetně ceny dopra‘y materiálu m3 8,8 550,00 KČ ‘-

Výsadba živého plotu — celkem ks 554 ‚~i~ název
Výsadba stromu a halem ‚__.-‘ 8vi~vi mi~eqÝýo
Výsadba dřeviny s balem (velikost bals přes 500 do 603 mm): včetně zaliti ks 2 375,00 KČ ~„___!!! Založeni miaiová

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v homině I až 4 a výměnou půdy na 50 % ks 2 329,00 KČ ‚____.!~ ‘ Plastový ztracený
Pěstebni substrálna 50% výměnu - objem dity e114 m d2 v 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 X 2 (poČet děr) 0,27 m3, včetně ceny dopraky raS 0,27 509,00 Kč I35~ Si‘Mli~ovýC
matenálu ‘ ‘ -

Ukotveni dřeviny kůly (délka kůlů do 2 m) ks 2 36,00 Kč
Osazeni kůlů k d řevi ně a uvázáním (dálky kůlů do 2 m), včetně dopmvy ks 2 18,50 KČ
Cena kůl) k dřevinám dálky do 2 m (iks kjedné dřevině) ks 2 59,00 Kč
Cena za úvazek (lka kjsdné dřevině), včetně dopravy ks 2 9,90 Kč ~‚j~ ~MB~DPF
Zhotoveni obalu kmene v jedná vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 26,50 Kč „‚_„5_ cena bez DPH

Cena juty na zhotovéni obalu, včetně dopravy m2 2 25,00 Kč
Mulčováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 33,90 Kč ~‚‚j~i! ~‘““—‘

‘ Cena mulčovad kůry (plocha mutČe 2 m2 a vrtava mulČe 0,10 me 0,2 mS), včelně dopravy m3 0,2 550,00 KČ .„„j.2~ ~
Řez atromů výchovný (špiČáky a keřová stromy do 4 m), včetně likvidace a skládkováni odpadu ks 2 49,00 KČ
Výsadba stromu a balem dojamek a 50% výměnou půdy vč. náhradnlho substrátu—celkem ks 2
Výaadba slojového stromu a babem
Výsadba dřeviny a babem (velikost balu přes 690 do 800mm); včetně zalili ks 97 455,00 KČ ‚„~I!~i~ ~“—_—‘——~

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hominá 1 až 4a výměnou půdy naso % ka 97 415,00 KČ tnoJL~____~
Pěstebnb substrát na 50% výměnu- objem duy =1/4 no d2 v 0,27 m3 z toho 53% je 0,135 X 97 <počet děr) 13,1 ‚ včetně ceny dopravy m3 131 6 ~
materiálu ‘ 500,00 Kč = Icena bez DPH
Ukotveni dřeviny třemi a vice kůly (délka kůlů přes 2 m do 3m) ke 97 105,00 Kč „_j~!! ‘

Osazeni kůlů k dřevině a uvázánim a inataleci přičnlků (délky kůlů pyea 2 m do 3 m) ks 97 16,60 Kč ~‚‚_ji!~— ~—.——-—‘—“

Cena_kulu_a_prtčntku k drevtnám delky do 2 m (3 ks k edne dnevLně) včetně ceny dopmvy matenalu ks 291 84 00 Kc .„_„!i±~~— ~
Cene za úvazek (3ks kjedné dřevině), včetně ceny dopravy materiálu
Zhotoveni obalu kmene v jedná vrstvě (na rovině nebo svavu do 1:5)

Cenejaly na zhotoveni obalu, vČetně ceny dopravy materiálu n12 97 25,00 Kč
Mulčováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 89 33,00 Kč
Cena mubčovacl kůry (plocha mulČe 89 m2 xvrtava mulče 0,10 me 8,9 mS), včelně ceny dopravy materiálu m3 8,9 550,00 Kč

Řez stromů výchovný (špiČáky a keřevé slromy do 4m), včetně likvidace a sktádkováni odpadu ks 97 49,00 KČ

ks 291
m2 97

9,00 KČ
26,53 Kč

425.~



L::3~1~~ db. alej, stromu a belem dojamek a 50% výměnou půdy vŮ. náhradního substrátu — celkem ks 97 148 218,00 KČ

~ ~‚oženl trávnlku zahradnickým způsobem včelně ceny osiva a prvnl seče
36co~ ~emická od leveleni půdy před založenim kultury nebo lávniku o výméře přes 20 m2 — postřikem na široko 2 II 020 1.00 KČ II 02000 KČ

~ ~ula‘ herbicid (dávka 3141a = 3z 1,1 = 3,3 l), vČetně ceny dopravy materiálu 3.30 380,00 KČ 1 254,00 Kč

‚~ pa,zniterti půdy na hloubku přes 50 do 150 mm, odstraněni odumřelé kultury včelně likvidace a skládsváni odpadu 11 020 4.33 KČ 47 753,33 KČ
~lÉ

444 1 ~sveněnl kamene z pozemku s odklizenim na hromady na vzdálenoat do 10 m nebo hnaloženi na dopravni prostředek — aebránim g 30.00 223,00 KČ 6 590.00 KČ

piatebni substrát na založeni trávniku — ptčeně vrstva 0,02 m 0.02 a 11020 220,4 m3, včelně ceny dopravy materiálu m3 220,4 490,00 KČ 107 996,00 KČ
1 t0t~ pzproslřenl Zemin achopných zůrodněni v rovině přes 0,10 do 0,15 m m2 11020 18,00 KČ 198 360,00 KČ

~ ctděláváni půdy trézovánim v rovině m2 11020 1,26 KČ 14 105,60 KČ

Olj~ ~ěláváni půdy hrabánim v rovině m2 11020 2,00 KČ 22 040.00 KČ

“ii3j~j~.4 ~stoženi trávniku atmině vrovi‘ně nebo ve svahu 1:5) včelně řiravy půd ‚ oseti, zapraveni a urovnáni povrchu hladkým válcem m2 11020 13,10 KČ 144 362,00 KČ
~«~—!~ cena Uaeniho osiva Hllšlni směs) h výsevku 250k a~ 250x 1.1 e 275 kg, vČelně dopravy k 275 99.00 KČ 27225,00 KČ

Cc~~ tiiio(eni ůdy nebo lrávniku a rozproatřenim nebo a rozdělenim— umělým hn ivem na široko t 0.275 4150,00 KČ I 141,25 KČ
‘~‘7~~2Q Jljeniková hnojivo (30 glm2 0,03 a 11020~ 330,6 kg), včetně ceny dopravy materiálu kg 330,6 16,00 KČ 5 289.60 Kč
‘—~ Ošetřeni zawavněných ploch vČ. zalili (a1/ojně - poaeČenim, nakypřenim a odskaněnim napadávek a poseČeně trávy, naloáenim na dopr m2 11020 2 00 KČ 22 04000 KČ

l1t.n~~ pmziředek a odvozem na skládku (do 20 km) . ‚

~‘~=‘7Ij~;-4 založeni trávnlku zahndnlck m z ůaobem včetně ceny osiva — celkem ha 1.1 609 276,76 Kč
“17jj~ Likvidace ploch Invazní kfldlatky (Reynoutria a bohemka) na kiytl ni k/edO bude “yvČIto flnaclz rezerry rozpočtu

~ Q,emické odpleveleni půdy před založenim kultury nebo távniku O výměře přes 20 m2 — postřikem na tiroko (provedeno dvakál) m2 684,0 1,00 KČ 684,00 KČ

~ rotami herbicid (dávka 31/ha = 3x 0,0684 = 0,21 + na hnizdovitou aplikaci 3 X 0,0342 = 0,1 I). vČetně ceny dopra‘.1 materiálu i 0,3 380,00 KČ 114.05 KČ
“5~‘=~~ memická založeni po založeni kultury postakem hnizdovilě ne rovině (provedeno dvakál) m2 342.0 12.92 KČ 4 418.64 KČ

‘“5j~—~ poiruěeni půdy na hloubku přes 50 do 150 mm, odatraněni odumřelé kultury vČelně likvidace a skládováni odpadu m2 684,0 4,33 KČ 2 964,00 KČ
‘‘“~~ Likvidace ploch lnvaznl klidlatk Re noutria a bohemics — celkem m2 342.0 8 180,64 Kč
~ Odtéženi Zeminy 5 kamenivem v lokalitě Šlědřík.001/4

Rozebráni záhozů provedených na sucho s naloženim na dopravni proatředek (plocha k odtěženi 1613 m2 = hloubeni do 0,3 m = 544 m3 m3 544 227,00 KČ 123468.00 Kč

52 38U21L Odvoz v34ěženáho materiálu do 20 km na miste uložiště (55 kontejnerů po 10 m3 ) ks 55 3 000,00 KČ 165000.00 KČ

“~‘===‘—j Ltoženi ěženěho maleliálu do 20 km na mulo uložiělě — skládka ks 55 500.00 KČ 27 500,00 KČ

Dovoz materiálu do 20 km na mřelo (55 kontejnerů Po 10 m3) ks 55 760.00 KČ 41600,00 KČ

—=_!!!~j~ Kealilni úrodná omice (0,3 m na plochu 1813 m2 a 544 m3) m3 544 350,00 KČ 190 400,00 KČ
~_=__~9&!t~ Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni v rovině přes O.lOdo 0_ls m m2 1813 18,00 KČ 32634,00 KČ

l5o,žií~ dbdeláváni půdy hrabánim v rovině (úkon proveden 2x) m2 3626 2.00 KČ 7252.00 KČ
‘7‘=—) Odtěženi cukl v lokalitě tědř(k — celkem 588 074.00 Kč

4l~00~ Navezeni úrodně omice na Pobylovou louku

~ Dovoz materiálu do 20 km ne misto (IS kontejnerů polo m3) ks 18 860,00 KČ 15480.00 KČ
~‘—~~!2 Kval.tni úrodná ornice (0.OSm na plochu 3545 m2 = 177,25 m3). včelně ceny dopravy materiálu m3 177,25 350.00 KČ 52 037,50 KČ
6i,ttd Rozprostřeni zemin achopných zúrodněni v rovině pleas 10 doC IS m m2 3545 18,00 KČ 63 610,00 KČ

‘‘5~—~ ObdělávánI půdy hrabán,m v v ně uk n p vede 2x m2 7090 2,00 KČ 14 180.00 KČ
“~jj~tj Odtěženi hlutin z Pob vě buk — celkem 155 507,50 Kč
~ Náklad celkem za práce 2 065 723,30 KČ
““97j~ u každé dřeviny bude individuálně posouzen rozsah navrhovaného záaehu

26,5(12
25,001/2 REKAPITULACE

‘‘i~ materiál bez DPH 369 431,00 Kč
8275,8(1 bezOPH KČ 206512330Kč

a rostlinný materiál a práce — celkem bez DPH KČ 2 435 154,30 Kč
44 6t0,00 ilOZpočtovó náklady - 3% KČ 73 054,63 Kč

24563,0ě~ to U—5% KČ 121 767,72 Kč

62 52km‘d cena bez DPH KČ 2 629 966,65 Kč
Sl 282,mpX

~ . 11% KČ 552 293.00 Kč
2:4s~:~ ‘ovCcena!s DPH KČ 3 162 259,84 KČ

9972,00(1

~ Oceněný výkaz výměr mlatové cesty

1 628.921/b Akce: Projekt revitalizace sidelnl zeleně v obci Psáry - DPS
2904!!4 Mlatově cesty

22
—) název t.j počet cena za ti. celkem
~ ni mlatových cest

~ Založeni mlalové cesty speciflkace MLI vČ materiálu, přesunu hmot, práce) m2 641 450,00 KČ 288 450 KČ

— Plastový ztracený obnjbnik ML.2 vČ materiálu p esunu hmol, práce) m 1379 120,00 KČ 165 480 KČ
~ Řešeni mlatových ceet - celkem 453 930 Kč
n_nag,

2~
~ REKAPITULACE MLATOVÉ CESTy

—~j~ CELKEM BEZ DPH MLATOVÉ CESTY KČ 453 930,00 1/Oč
~ cena bez DPH KČ 453 930,00 KČ

~ 21%
~ KČ 95 325,30 KČ
~vk VácenasDPH KČ S4925~3OKČ

jsi_tool

~ ~

~5j~4 CELKEM BEZ DPH SADOVÉ ÚPRAVY KČ 2 629 965,65 Kč
550tol«~ CELKEM BEZ DPH MLATOVÉ CESTY KČ 453 930,00 KČ
~3~-t~ cena bez DPH KČ 3 083 896,65 KČ

soo.50S

~ 21% 647 618,30 KČ

~i~1 VáceflěsQpH KČ ‘ 3731 51495KČ

~

!E~ SIAL
čova 1233/21
OO Praha 4

flT~ r7n;712Q7 J/l.



SUBDODAVATELSI& SCHÉMA

Subdodavatelské schéma

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Obchodní jméno, sídlo a iČ subdodavatele Popis části VZ realizované subdodavatelem

xxx

Prohlašujeme, že práce na veřejné zakázce provedeme jen vlastními silami, tzn bez využiti
subdodavatelu.

Dne 30.10.2014

Jméno, příjmení, podpis, razítko
Ing. Vít Karásek, jednatel OK GARDEN s.r.o.


