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PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

podlimitní veřejná zakázka na služby zudávaná podle * 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
zněni (dále jen zákon).

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

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno: ZÁI3OJNÍK-contractos, s.r.o
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo, resp. místo podnikáni: Jeřabinová 1424, 76861 Bystřice pod Hostýnem
iČ 26258692
DIČ: CZ26258692
Telefon: ±420 573 379 451
Fax.
E-mail: v.zahojnik~centrum.cz

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul: Ing. Vítězslav Zábojník
Telefon: ±420 573 379 451, n‘ob.:±420 602 781 751

Fax:
E-mail: v.zabojnik~centrum.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět zakázky ‚Č. rezervy v Kč bez DPH 4 565 212,00 Kč
Hodnota 21 % DPH v KČ 958 695,00 Kč
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH 5 523 907,00 Kč

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel

Telefon: ±420 573 379 451, mob.:+420 602 781 751
Fax:
E-mail: v.zabojn ik@centrum.cz
Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Raz‘ 1, ‚ LĎ~uuJilJIk~LOflLtdL‘. ~‚s.r.ItnO. Jeřabinová 1 4
76B 61 ~3yatřice p. H ‘riem

. . fl(.~ i‘7 ‚ O

V Bystřici pod Hostýnem dne 30.10.20 14

Poznámka: uchazeč je povinen uvést šechny osoby statutárního or~ u dle Pisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednáni za společnost.



Objednatel:

Smlouva o dílo Č. 3010/2014

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

I. Smluvní strany

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 25244 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta@psary.cz

TelefonJfax: ±420 602 754 837 ±420 241 940 514

iČ: 00241580

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

Čj5i0 účtu: ! 23734349/0800

(dáte Jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.

Sídlo: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupená: Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem

K jednání pověřen: Ing. Vítězslav Zábojník

E-mail: v.zabojnik@centrum.cz

Telefon/fax: ±420 573 379 451

IČÍDiČ: 26258692 CZ26258692

Obchodní rejstřík: Vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40672

Zápis ii:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-1482470287/0100

(dále Jen „zhotovitel“)
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Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového říze~
na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v zadávacím řízení dle Zákona Č. 137/2006 Sb. J
veřejných zakázkách.

II. Předmět smlouvy 8. D1

Předmětem smlouvy jsou služby při realizaci díla:

. . vysl„Projekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psáry II“ ~

Rozsah provedeni díla je určen zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, kterou zpracovala :
společnost: LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IC: 24828301, . Objednatel
se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu. 1. a) Pi
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Zivotní prostředí aje financován z Evropského
Fondu pro regionální rozvoj. b)‘]

m. Místo plnění 2. Díl

srn]Dílo bude provedeno v katastrálním území Psáry 736422 a Dolní ‚Jirčany 736414. V

preIV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle Čl. II smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané v zadávacím
řízení. Vychází z oceněných výkazů výmčr zpracovaných na podkladě projektové a zadávací
dokumentace. Objed

2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

.
- Cena celkem vč. rezervy bez DPH 4 565 212,00 Kč bez DPH
- 21% DPH 958 695,00 Kč
- Cena celkem vč. rezervy vč. DPH 5 523 907,00 Kč

3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik,
přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci 1. Zh
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících aje nabídkovou cenou za provedení předmětu za
veřejné zakázky. pr

bi4. Nabídková cenaje garantována ze strany zhotovitelejako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy
a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě
rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení služby.

5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky 2. 1
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Z

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena a
průběžně Po dokončení části díla (etap), na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) si
vystavených zhotovitelem maximálně lx za Čtvrtletí (do 10. dne následujícího čtvrtletí, a to na 2
základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Nedílnou
součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Veškeré faktury musí být a
označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo, 5 2
místem plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a
stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o
účetnictví v platném znění. 6. Z

7. SpI
bu4
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rového řízeni ~ splatnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli. Platba
7/2006 Sb. bude realizována bankovním převodem v české měně.

8. DaňovÝ doklad músí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení
s úhradou.

i zpracovala V. Doba plnění
. Objednate‘

1. a) předpokládaný termín zaháj ní prací: 20. 11. 2014
Evropského

b)Termíflukončení: do3O.9.2015

2. Dílo bude dokončeno předáním objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší
smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout
převzetí díla pouze v případě, že dílo vykazuje vady, které znemožňují užívání díla.

zadávacím VI. Povinnosti objednatele
a zadávací :

Objednatel zajistí následující:

. Přístupové komunikace na místo provádění díla.

. Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech
pracovního volna v době 8.00 — 20.00 hod.

. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor
‚ aje oprávněn činit zápisy do deníku.

adů, rizik, VII. Závazky zhotovitele
)dmínkami :
k realizaci 1. Zhotovitel se zavazuje vést deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření
předmětu zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Kontroly budou

prováděny pověřenými zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol
bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí staveniště. O kontrolách budou

it smlouvy sepsány zápisy do deníku. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě
ia základě se zhotovitelem lhůtu kjejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací

protokol.

é zakázky 2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve lhůtě sjednané od
odle výše zahájení přejímacího řízení dokončeného díla.

H ~. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a vjeho okolí zachovávat čistotu
hrazena H ~. a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel

n faktur) staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.
‚atona
Nedílnou r~. 4. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý
musí být ~ a bezpečný provoz v okolí stavby.
ěodílo,
dokladu 5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zákona o a předpisy požární ochrany.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady za spotřebované množství odebrané vody a elektřiny.

2 3



7. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovan~
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

8. Zhotovitel je povinen Po dobu deseti let od ukončení realizace projektu poskytovat požadova~
informace a dokumentaci vztahující se k projektu, příjemci dotace a pověřeným osobám Řo
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřeA.i
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet tyto požadavky zadavatele:
. CSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rostliny ajejich výsadba
• ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině — Trávníky a jejich zakládání
• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rozvojová a udržovací péče

o vegetační plochy
• CSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

CSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s

Při realizaci prací nutno dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 144/1992 o ochraně přírody a 1 O(
krajiny v platném znění. k

vTerénní úpravy související s revitalizací sídelní zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na
stávající dřeviny. V případě potřeby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při
stavebních činnostech a zemních pracích dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 1 V

Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 technologie
vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené
v ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 2 V

10. Práce budou realizovány v souladu splatnými obecně závaznými právními předpisy ČR a
platnými CSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

3. Zl
11. Práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávacích podmínkách a musí Č.

být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny. jíl

12. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není T
oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel je podle
ust. ~ 2 písm. e) zák. Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o zmčně nčkterých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou zi
dokumentaci související s realizací toto smlouvy Po dobu, která je určena platnými právními v
předpisy.

13. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i Po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech ní
. skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním díla. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 4 B
ve výši 10 000,- a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo objednatele vymáhat náhradu způsobené škody.

5.V
VIII. Záruka za dílo

. k1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo (na výsadbu) záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční
doba začíná běžet dnem následujícím po dni závěrečného předání a převzetí díla objednateli bez vad a
nedodělků. nc

4
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2. záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození
z důvodu neodborného zásahu, vandalismu, poškození zvěří a zvířaty, vyšší mocí).

)ožadov 3‘ Práva zodpovědnosti za vadyjsou smluvními stranami dohodnuty takto:
obam l{~ a) Vady, které jsou zřejméjiž při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise
nho úřad o převzetí, jinak práva zodpovědnosti za tyto vady zanikají.

b) Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu Po jejich zjištění, nejpozději
však do konce záruční doby.

c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu
ba a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.
dání d) V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo

• péče uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a
zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám
odstraní nebo dá odstranit.

IX. Odpovědnost za škodu

rody a ‚ ~ Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla. Vlastnictví

‚ ke zhotovenému dílu přechází na objednatele převzetím díla a jeho zaplacením zhotoviteli. Dojde-li
H v důsledku činnosti zhotovitele k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

lemna L
3)11 ~311 X. Smluvní sankce
uprav

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v Čl. V. písm. b) této
Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,1 % ze sjednané
ceny díla uvedené v či. IV. bodě 2 této Smlouvy za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení kvality při plnění (kvality prací a sadby) je objednatel oprávněn požadovat na

a zhotoviteli smluvní sankci ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle ~ 147a odst. I písm. c) zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele,
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v příslušném kalendářním roce.

~le není ‘ Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínu do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li
e podle subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
~kterých souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude
controly vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více
Finanční než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti
eskerou zhotovitel čestné prohlášení. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, výše uvedené
ravnimi v tomto článku a v tomto bodě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč za každý započatý clen prodlení. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na

) všech náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
‘innosti ‘

pokutu 4. Bude-li objednatel v prodlení s řádným proplácením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
pokuty pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení způsobí
finanční plnění na straně objednatele (neposkytnutí dotace, sankce ze strany poskytovatele dotace nebo

:áručnf kontrolních orgánů včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), má objednatel právo na náhradu
: vad a škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele a zhotovitel povinnost uplatněný oprávněný

nárok objednateli uhradit.

5
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6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného drť‘
smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vznik
porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokutyl
dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky fla
náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní :
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis do deníku, doporučený
dopis) upozorněn a nesjednal nápravu ve stanovené době. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
s odstoupením od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší podstatným způsobem své smluvní závazky.

3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném plynutí lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění,
kterou stanovila.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i Po ukončení smlouvy.

5. V případě neposkytnutí alokované finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR si
objednavatel vyhrazuje jednostranné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem odstoupit, a to bez
nároku na náhradu škody, nebo ušlého zisku, pro kteroukoliv ze smluvních stran.

&
XII. Ostatní uiednání R

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle V P5
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního Za o
převodu pouze účet či účty. které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V
případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž
oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě
porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty ľ‘
se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel
dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH.

2. Do konce roku 2014 budou realizovány pouze práce související s kácením a ošetřením dřevin a
založení maltových cest, vymezené projektovou dokumentací a výkazem výměr. Veškeré ostatní
práce budou realizovány až v roce 2015.

3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
Smlouvě včetně ceny.
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XIII. Společná a závěrečná ustanovení

Y, vznikj~ Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci
Pokuty ‘ obou smluvních stran,jinak jsou neplatné.

taroky ft

2. Smlotiva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

~‘ smluvní strany sjednávají, že se pravní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
ustal‘ioveními občanského zákoníku v platném znění.

smluv~
Poručeny 4. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace
Y účel~ dle ustanovení zákona č. 106 99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovíte! souhiasi,
pojených aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na

jejich vyžádání.

)Oté, kdy ~. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejichž obsahemje spojen vznik, změna nebo zánik práv a
povinností upravených touto sm!ouvou se doručují do v!astních rukou oprávněnému zástupci
druhé smluvní strany. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb

ouvy po (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
závazek zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

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

zhotovitel dva stejnopisy.
ipení od
)rů mezi 7. Smluvní stany prohlašují, že ‘~i smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
vy nebo důkazjejich svobodné, pravé a vážné yule připojují své podpisy.

8. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry zní vyplývající a vznikající
‘ ČR si občanským zákoníkem a dalšími příslušnými legislativními normami.
a to bez

9. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr — Příloha Č. I
Harmonogram prací — Příloha Č. 2

V Psárech, dne:

Za objednatele: Za zhotovitel :

í. V
. . ~ airactur ~S
3mit -‚.

Jerooinov
emz 768 6 yztti Hos
)adě . ifi3~í~79~.3O
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wty Milan Vácha — starosta obce Ing. ítěz av Zábojník, jednatel
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ého
stru

in a
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ZÁBOJNÍK — contractors, s.r.o.
Je ř a b I n ov á 1424 76861 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26258692 tel:602 781 751 email: v.zabojnik@centrum.cz
iČo: 26258692 573 379 451 fax: 573 379 452
Držitel certifikátu: ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 :2005

ČSN OHSAS 18001 :2008 .

Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry H“

Časový a finanční harmonogram postupu prací

ČÁST A.

ČÁST B -

ČÁSTC -

ČÁST

Kácení dřevin

Ošetření dřevin

Výsadba stromů,keřů, založení trávníku

Mlatové cesty

\1ěsíce Část Pracovní operace Cena z části díla

20. listopad 2014 předání staveniště

listopad 4 zahájení prací 20%

)rosinec 4 okračování prací 30%

leden 4 pokračování prací 20%

únor 4 ukončení prací 20%

B zahájení prací 10%

březen 4 odstranění vad a nedodělků

3 )okračování prací 30%

zahájení prací

luben ~ konečné předání díla 10%

B přerušení prací

pokračování prací 30%

cvěten 3 přerušení prací

C pokračování prací 10%

lez-ven B přerušení prací

C přerušení prací

D zahájení prací 30%

lervenec B okračování prací 30%

C )řerušení prací

D )okračování prací 30%

~ B ukončení prací

C přewšení prací

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40672

Banka: KB Kroměříž. cxpozitura Bystřice pod Hostýnem, Č. Ú. 271 482 470 287 I 0100

‘3‘.



ZÁBOJNÍK — contractors, s.r.o.
768 61 Bystřice pod Hostýne~
email: v.zabojnik@centrum.cz
fax: 573 379 452
ČSN EN ISO 14001 :2005

1:2008

Poznámka: Dílčí předáni rostlinného materiálu bude probíhat týdně, na základě skutečně provedených prací.

V případě zrněny zahájení doby plněni z důvodu ležícího na straně zadavate e se posouvá i termín dokončení a
protokolární předáni a převzetí výsledku činnosti služeb, avšak doba rea ce v kalendářních měsících zůstane
nezměněna.
V Bystřici pod Hostýnem, dne 30.10.2014

- CUnif LLUrS, ľ.
Jeřabinová

76~6 / tifc~p. tý em
‘,: J~

sp

O

Je ř a b i nová 1424
DIČ: CZ26258692 tel:602 781 751
iČo: 26258692 573 379 451
Držitel certifikátu: ČSN EN ISO 9001

ČSN OHSAS 1800

~áří 3 )dstranění vad a nedodělků

ukončení prací 30%

) ukončení prací 30%

3 konečné předání díla 10%

odstranění vad a nedodělků

) )dstranění vad a nedodělků

30.9. 2015 : konečné předání díla 10%

D konečné předání díla 10%

os

Já

O

Sí

‚Č

Společnost zapsaná v „hchodnim rejstřiku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40672

Banka: KB Kroměři~ expozitura Bystřice pod Hostýnem ‚Č. ú. 271 482470287/0100



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

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

já níže podepsaný čestně prohlašuji ‚ že dodavatel

Obchodlií název, jméno ZÁBOJ NÍK-contractors, s.r.o.

Sídlo Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

26258692

splňuje:

— základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením * 53 odst.1 zákona
Či 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

stne — profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením ~ 54 písm. a) a b) zákona č. 13712006 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. Vítězslav Zábojník

Funkce: jednatel

768 bfloVQ}

Podpis;

Místo a datum:



Příloha Č. 8

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

k veřejně zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost ZÁBOSNÍK-COntractors, s.r.o., se sídlem Jeřabinová
1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IC:26258692 je jako dodavatel ekonomicky a finančně
plně způsobilá splnit předmět ‚eřejné zakázky „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci
Psáry“; dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly
ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této veřejné
zakázky v budoucnosti zpochybnit.

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

V Bystřici pod Hostýnem
L,4ÓUJ1~‘ LUIZII LUI~“‘

JeřQbho 1424

Dne: 30.10.2014 76861 Bysr ce pHos/flem

ĺ



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

Česmě prohlašuji, že:

a) nelze sestavit seznam statutarních orgánu nebo Členů statutárních orgáp~, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smy“lu ~ 68 odst 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

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

b) j~p~ 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 předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Bystřici pod Hostýnem

Dne: 30.10.20 14 ~ .rsJ

;.

Ing. Vítězsla Zábojní ‚jednatel



ir
Vykaz vyměr sadové Úpravy

Akce Projekt revitalizace cidem, zeleně v obci Psanj - DPS

~roafflnný tnátermál

dnský nazey ~‘náze‘ výsadbová počet J
~__‘, veliko k cena za cue cena celkem

~ Royal Red ~ 14— 16 2 000,00 KČ a 7i~~äjČ
‚.ccJ,arln,mi ~vor nlřibmý 14—le 10 4 800,00 KČ 46 00900 KČ
jaex ames BslsOl llrovec Čen,en 14—le I 320000 KČ 3 299~99!Č

~ olše leptavá 14—16 5 850000 KČ 32 500.00 KČ
~~nepdtda bIla bĚlokorá 14—10 7 280000 KČ is eat to KČ
2g~jy5~9nls Paul‘s_Scarlet Idoly cbecny 14—16 e 2 900,00 KČ 23 200.00 KČ

ij2Y!~i!f ~bloČ 14— 10 8 3 500.00 KČ 21 000,00 KČ
~ van Essetme ablo,‘ 14—le 3 4 20000 KČ 1280000 KČ

I~piens třnČeňp(sČl 14—10 Ii 350000KČ 3850000KČ
~ dub letnI 14—16 9 3 200.00 KČ 28 80000 KČ

ia lips srdČitá 14—10 7 3 80000 KČ 2680000 KČ
oordaČa Erects lIps srdČitá 14—Is 21 2 800.00 KČ 5880000 KČ
snino Iliy habrclsty 14—10 4 500.00 KČ 13 500,00 KČ
~~j~ov‘lio4ypu a belem.— celkem ‘ 14—10 3 350000 KČ 10 500.00 KČ
~ ‚.!L 343i00,OOKČ

deddČa modřIn opade‘iy
~ kalen_celkem 150— 200 2 250000 KČJ 500000 KČ
‚yekontejnerovaně na zivy plot 2 5 00000 kc

lo~selIdusávÝnioČ habr obecný
Čnaei odpare plsti zob cbecny 30—40 331 45,00 KČ 14 895.00 KČ
‚ enúkonteíneroýáne — na ll4‘y plot, celkem 30—40 223 35 00 KČ 7 805 00 KČ

yáea~dopokr~ne rostliny 554 22700.00 Kč
t.tlslhUsbemíi dllČtál 0l‘unbnry,r«
teds IhIJnbesw, Satatnile dtČtál tymbercm, 30—40 11 31 00 KČ [ 341 00 KČ

~sx c!andonnns,s ofecholdId leo clarČ006~ 30—40 48 55.00 KČ 2 840,00 KČ
pqms alba_flcnnteomarcmata svlda blId 20—30 69 30 00 KČ 2 070 00 KČ

messier dammein slialnik Dannner0v 40—60 3 30 00 KČ 90.00 KČ
5yeanterdammen coral Beady nka3nlk Oammerův 20—30 49 30,00 KČ I 470,00 KČ
c*‘ressČerhonzor,#sks skalnlkvodorcvn1 20—30 439 30,00 KČ 1317000 KČ

~kpmc8‘s lro~ak 40—50 14 30,00 KČ 420.00 KČ
~ec,aIsewopeeus brslen evrorský 20—30 Is ~999ÍČ 45000 KČ
ck,.sČom&asxsoperba kdou‘ovec nádherný 40—oo 14 30,00 KČ 420,00 KČ1

„Čije lnlemned,a siatce prontledn[ 40—50 2 30 00 KČ so 29J~1
sitcom ca4‘c,nom ltealka kallČkald 50—80 13 55,00 KČ 715.00 KČ1

~eus bodzcntabs ‘wlton,, inovec poleNy 20—30 20 30 00 KČ ooo!9~j
tanulo!‘ arnustdofla Invandole ul~o0uIa 20—30 351 75,00 KČ 26 32500 KČ~

‚ewem nIkde dmolez lesIdý KI 0 25 25,00 KČ 525,00 KČ1
n*en p!eaČe Lmolnzldobouksly 20—30 sI 3000 KČ 2 430
sisde~‘,c,s comr,anos pustoryl v€ncc‘~ 20—30 !9.. 30 00 KČ 2 1 0909K~J
ijaocacp~s cpiiafobos Diabolo‘ svob kahnollstd ČD—ao 10 30.00 KČ 3D 00KČ

wsjsmo~ Onom bcrovlce MeČ onom 40 60 54 „~5,00 KČ 1 890,00 KČ
dsi*ňafrisijoosa 20—30 06 16500KČ 2040,ooKČ

ilire lýud,cose ‘S‘,owilake modes doved 20—30 236 3000 KČ 7 08000 KČ
~~pom. 30—30 15 3000 KČ 450,00 KČ

Se& means SnD rosasdn,rcl,a ~Ďada.~yá r0005rynobnld ~ 150 3000 KČ 597000 KČ
sšrteücolata vyta nltnasá 30—40 leO 30,00 KČ 5 70000 KČ

sax smola lavolnlkiy~~0y 30—40 ..._..~&L._ 3000 KČ 1158000 KČ
na beČ‘sbfoi,a lavolnlk blIzoIsly 40—60 ..JZ±.__. 30 00 KČ 5 220 00 KČ
sax Čsmařda MIliony Waterer‘ lavohlk nl~ý 20—30 152 flQ,0D KČ 4 550.00 KČ
sax bumalda Goldilame lsvclnlk nlulcy 20—30 59 30 00 KČ 2 670,00 KČ

~ýnea x vanhoisČel tavolnlk van Houdiew 20—30 73 2 190 00 KČ
. eajspoe*a lavohIkinoony~ 40-ČD ._._i2...... 3000 KČ 36000 KČ

na apcsnca LitČe_Princess yy~yRaponsky 20—30 135 30.00 KČ 405000 KČ
eaM~&ca_Golden Princess • lnvolnlkiaoonsky 20—30 13 3000 KČ 390,00 KČ

masura incisa Odnos korunatlra daná 20—30 56 ..._‚.29,9P~Č I 580.00 KČ
epos xchenaoČ,, HencocW pimelnlk ClnenasOLjv ...2229.. 425 3000 KČ 12 750.00 KČ

Wcamjr,or brČálrnnnšl 20—30 ....JZi... 3000KČ l4l3999~j
terse udopoknyvn‘ roaČllny— celkem Kia 535 25.00 KČ 13 400 ool<!J

~‘~Mkttds* toýtJfiyty~~ee~j~ ~yý~ ~ ..J4!L, 15093S,0~j~J

42..



K~c~nIs~mu V intrsvtlánu, průměr karene 10-20cm
—~ ______________________ počee cena zeti celkem

kn 106 325,00 KČ!
Pokáceni stornu Cv rovině nebo svaluj do 1:5) do 200mm prOměnu stene „Č. odvoz‘, dřevni hmoty
Odstraněn I pařezu a průměru do 200mm do Mostky nán. 30cm průměru kn,ene, vč. livádace ~ěžen‘ho odpadu

Zásypjam Po pařezech dovezenou ornici $ («libým urovnánim povrchu zasyru‘iuy při průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice

Kěberd:itrón~u-y-iněrávilánflnrůtknástubio-~2o.cná-,~ce%em.
Káceni stromu v Intravilánu, průměr lcnzene 20—30 cns
Pokáceni stronnu (v rovIně nebo svahu do 1:5) 200-300 russ, vč. odvocu dre-jnl lysoLy
Odstraněni pařezu o průměru 200-300 own do hloubky jedn. 30cm. vč. likoidace vyiěženého odpadu
Zásypjam po pařezech dovezenou ondci S («ubýns srovnánlm povrchu zasypav-l,7 p5 průměru pařezu přes 100 do 300 mon, vč neny onvice

Kákeit:áěroháú.ý:lhfll,ltinu,-~sčnn tlels. ě:2Ov~;30.cch_:cálkosna- - ______________________

Káceni stromu v lnlravtlásu, průměr larsene 30—40cm
Pokduersi stromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 300- 400 nun, vč, odvozu dteml hmoty
Odstraněni parem o prOměnu 300- 400 mm do doubky nán. 30 urn ‚vč. )koiduze vytěženého odpadu
Zásypjam Po pařezech dovezenou orrdut $ hmbým unovnánim povrcbunsyrávlsy přI pnlusěrsi pařezu přes 300 do 500 mm, vč ceny orrdze

K8rie&:ětrdmsá~Q tntchÝliáneu.pbůin‘tlnu.nii)Q_.40m..kéikeenu- - -

Káceni stromu v Intravilunu. p~ěr ~ene 50—00 cm
Pokáceni stornu (v rovině nebo svahu do 1:5) 500- 000 nos, vč. odvozu dřevni hmoty
Odstraněni pařezu o prOměnu 500-800 nun do hloubky nán. 30 cm ‚ vč. liledduce vytěženého odpadu
Zásypjsss Po pařezecia dovezenou ornici 5 tynkýnu u‘ovnánimnn povrchu zasypavity při prOměnu pařezu přes 500 do 700 mm, vč neny orrdce
těČéhl:róirieu:,éhičrákjiánu; ~e 8(1 :5o:~ioú:cnn - - - - - --

ks 107 25000KČ!

ks 107

ke -

I
ks 22
ke 22

ks 22

500,00 KČ
350,00 Kč

50,00 Kč

kn
ks

~°
20

50,00 Kč 5 350,on KČ

! ~5o;0oKČ

__ll~oKá

I 100,0) KČ

4 I 200,00 Kč 4 800,00 KČ
4 45000KČ l8öé~0)KČ

4 70.00 Kč 280,00 Kč

6850,00 KČ

I 2500,00 Kč 2 500,00 KČ
2 050,00 Kč 1 300,O0Kč

2 70,00 KČ 140,00 Kč

- čB40j0OK8

ks

ks

Káceni stroimu v lrtavildnu, průměr («nene 80—9) cm -

Pokáceni stromu Cv rovině nebo svahu do 1:5) 800- 900 nsn, vč. odvozu dře.cni hmoty
OdstraněnI pařezu o ptůněrs 000- 900 nun do Moučky rán. 30cm. vč. ttcvdase vytěženého odpadu

Zásypjam po pařezech dovezenou cnndct S hmbým urovnántm povrchu nasypávky plo pchněnu pařezu přes 700 do 000 mm, vč ceny ornrice

~é~áľit~dniirp~hiMuviřánu, při ioik-1á~en 80~50~tt.ú,cětkéin - -

ks
ks I

K4nWrtnttohnů~.éěaeens - ~- - ~-: :-:- -

Výškový prořez stromů

kn

ice -J

ks I ‚
ks I

Výtkový prořez kategorie l.~ (včetni Olmidace dřevu-ý hmoto, naloženi, od,,rznn[ a skládkováni
Výukový prořezkateoorte n. (včetně ěleddsce dřevnl hmony. naloženi, odvezeniasldádkovdni)
Výěkový prořez kmtegcnte (IL (včetně tkatdace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a stdádkováni)
Vý(kový prolez katesorte iV. (včetně Olrsidace dřevnsl hmoty, naloženi, odvezrniasuádkovdni) __________________

Vačicový přořěz stromu — celkem
Odstraněni náletu do 10 cm průmjrs.l kmene na řem,i ploCe pařezu

ks 1

o 500.00 Kč
950,00 Kč

100,00 Kč
ks
ks

n soo,ooi~
950.00 Kč

100,00 Kč

-16~55O.0o Kč
lol- 20,00 Kč

Odstraněni nevhodných dřevin $ ptotným řnizovánlrnn kořenů do hloubky sán 2Ocm—vrovlnn nebo svahu do 1:5(0 průměru («nene (trčku)
do 100 Inns 8 odldizenim vytěžené dřevnl hmoty na vzdálenost do 5Dm, 5 natozenim na doprav-mi prostředek a sldádicovýnlm)

Odntrlv‘ntnélpnĹá.dul,1p-cm~q~J.kenj‘n-jňař«nflětrip~~cs‘ neikem
Přesazeni rostlin

ks 45 2800.00 Kč 128800,00Kw
ks 1~ 6 500,00 Kč 84500-co Ký
ks 8
ks O

-~ - -“ ks ::!‘~ ----I- I -

Výsadba dřeviny s balern (přes 200 do 300 rmnz), včelně zanti

1000000Kč! 8000000KČ
I 15000,00 KČ1 000Kč

-293~tt,O0Kč

m2 1091.49 10,80 KČ 18337,03 KČ

bC --- - 18)fl.o3-Kč

Vyzve&nil dřeviny k přesaznnl bez balu, v rovině nebo ve svahu dol:Sjdov,n
Hloubeni jamek pro vysazováni rosttn v horndně I až 4 n výměnou ptdy na 50 %
Pěstebnisshskst na 50% výměnu - obJem dlry 0114 fl d2 = 0,021 m3 z toho 50% je 0,01102) (poČet der) =0.319 m), včetně ceny

V)žvednzái dřevtnp k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů průměru («nenn do 0, Im
Výsadba &evtnv 5 belem (velikost bala přes 000 do ‘Canon): včelu‘ zalil
hloubeni lamek pro vysazováni rosun v hornině I až 4 n výměnou nOdy na so %

Ukotveni dřeviny třená a vice krOly (děla kIdů přen 2 m do 3m)

ks
kn

29

m3

Pěstebnl substrát na 50% ‘tměnu- objem dlny ~lř4 un ČZ nO.27513 floho 50%Je 0,135 xl (počet děn~ no.135 ‚ vČetněceny dopravy

Osazeni kálo k dřevině s tsjdaánlm S lnataíani přičniků (děnuy knOtů přes 2 m duS m)
Cena káč a př(čniků k dřevinám dékv do 2 m (Sks kjedné dřevin‘), včetně nony doprav1 materiálu

29

Cena on dvazek (3ks k jedoé dřevin‘), včetně ceny dopravy nlatertábu
Zhotoveni obalu («zene v (edně vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena My na chotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu

800,00 Kč
240,00 Kč

ks
0,319

ks
29

I 500,00 Kč

ks
ks

IDO.)) Kč
1 500,00 KČ

050,00 Kč

25810,00 KČ
960,00 KČ
478,5) KČ

2 900,00 Kč
I 500.00 Kč

050,00 KČ

m3 0,135
ks

540,00 Kč
I 500,C) KČ

kn
ks

22,00 Kč

ks

10.00 k~

m2 I 2500Kč 25,00 KČ

540.00 KČ
202,50 Kč

22,00 Kč
10,00 KČ

294,00 Kč
3

m2

98.00 Kč
5.50 KČ

ji. - - - - 39ttn.5OKů

10,50 Kč

32,00 Kč
250,00 Kč

arad

~‚ěnI kamene Z POS

na zulo
~nscka

lIt~L

~nl

em ‘tstrotvě

~ba tráva
~opvo(3Oi
~ěnýchI

- ‘t,ozem C
‘abdul

: ‚~„o~ente~(«(iserbidd dávira
cinézulo~n1 0i

eni Od naNus
- - ně ýlánhtésvia

~‚ičeuvi zeminy s lean
otdbrént zához) pnut

vytěženého nsa

I vytěženubo e

)ceocma do 2‘

~s,ltni ~oduvá orrčcj
ostlent zernán 5

~děláváni Od Čoi

eni ůoded orr

)cvoz materiálu do:

~51ičl úrodná ard‘
ostřeni zemin

obděláváni Od hr
OdběhnI tltQstniY2

.ilůI~enn
‘uReId‘ dřeviny

—

ks

32,00 KČ
250,00 Kč

m3

--.~ m3 ( 155,4 I -

[ ks „J~4 ! 4320Kč!

Řeznercmů výchovný (ČplČdky a keřové thomy do 4n), včetně )tmtdaceuskládkovánl odpadu
Přesežens ‘osilos cell~.m
Výsaelbn kontejnerového keře ___________________

hloubeni )amek pro vysazováni rosun v homlně I až 4 5 ‘trněnosu p-Ody na 50 % 4400 16,70 Kč 74 582.20 KČ
Pěstehort substrát na 50% ‚tměnu - objem dtry s114 fl d2 = 0.021 m3 ztoho 50 %Je 0.011 X 4468 (počet děr) m49.120 m3, včelně ceny 49,120 1500,00 Ku 73089,00 KČ
doprav~ materiálu
Výsadba dřeviny sbaleno (přes 200 do 300 nh), včetně zalili ks 4450 26,50 KČ 118349.00 Kč
Mulčováni vysazených rostlin Cns rovině nebo svahu do 1:5). včelně dopravy m2 1554 17,00 Kč 25418.00 KČ
Cena n-nuičovaci nIsy lyiochu malče 1554 m2 snvnInva mulče 0,1cm s155,4 r,)), včelu‘ ceny doorav-rn materiálu 790,00 Kč 122 700-00 Kč
Výtedbá kannem ravnino k řě do J‘rneks 50% vynyu‘hoto půdy vn natsr d ho subeeraIua — celkem I ! 44~ ‚‘IS 854 20 Kr
Výsadba žtviho plotu -

Vj!p~ynekonl$1erovan‘ho keře do Svého plotu s výměnou půdy na 50%- vč. hloubeni jamek, vč. niti L 23 93250KČ
Pěstebni substrát na 50% výměna ‘ objem diny elM In d2 = 0,021 m3 zlobo 50%Je 0,011 X 554 (počet děr) = 6,094 m), včetně ceny rr‘3 6,094 1500,00 Kč 9141,00 Kč
dopnav~ materiálu
Řez a tvarováni Svých plotů a stěn (vý(iry do 0,8 m, (lay do 0,8 m), včetně I,kvfdace a skládkováni odpadu m2 mm 22,00 KČ I 936,00 KČ
Mulčováni vysazených rostlin ‚na rovině nebo svahu do ISS, včeluiě dopravy m2 88 17.00 Kč I 49n,0) Kč
Cena nnuičovaci kůry Čnlocha malče 88 m2 s vnlsv. malČe 0,10 m = 8,8 m3). vČelně ceny dopravy maČeriáku zr,3 8,8 790,00 Kč 8952.00 Kč
Wsadb_zuveho platu— celkeM les 55‘ 4345750 Ku
Wsedbaseronuun belem
Výsadba dřeviny s balem (velikost balu přes 500 do 600 mm): včetně zsil‘ ks 2 170,00 Kč 340.00 KČ
Htosubenijamek pro vynazovási rostlin v hornině I až 4s výměnou půdo na 50% ks 2 240,00 Kč 480,00 Kč
Pěstebni sabstrát na 50% ‘tměnu - obJem diry =114 rrd2 = 0,27 ns3 z toho 50 %je 0.135 n 2 (poČet děr) 0,27 m), včetně ceny dopravit m3 0,27 I 500.00 KČ 405,00 KČ
maten á)j

lteotyeni dřeviny kůly (dála kůlO do 2 m) ks 2 22,00 KČ 44.00 KČ
Osazeni kOkO k dřevině uvázánlm (dělsy kůlů do 2 m), včelu,‘ doprava ks 2 10,00 Kč 20,00 KČ
Cena kIdů k dřevinám děky do 2 m (Iks k edně dřevině) ks 2 ý,00 KČ 196,00 Kč
Cena za_Svazek (I ks k jedné dřevině), včetně dopravy ks 2 5,50 Kč 11.00 Kč
Zhotoveni obalu imsenevledrré vrstvě (na rovině nebo svaluj do 1:5) m2 2 25,00 Kč 50.00 KČ
Cena )Áv na ssotoý~nl obalu, včetně dcera‘, - m2 2 32,00 Kč 54,0) KČ
MulČováni vysezen(chrostěn (na rovině nebo svahu do 1:5) rn2 2 17.00 Kč 34.00 Kč
Cena mutčovant káry (plocha rnsjČe 2 tn2 xvsiava mulče 0.1Dm =0.2 m3), včetně dopravy m3 0,2 790.00 KČ 158,00 Kč
Řez stromů výchov-my (ČpiČdky a keřové stromy do 4 m), včetně slat dacea sklá~ováni odpadu ks 2 250.00 KČ 500,00 KČ
Výsadba-stromu e-belem dojoznek.s;5O%[Ýýeriěiiáu-půdo;k(;n‘lirridniho stdbnČránú k- cetkem : - - - - - - ku - 2 - 2 3t2.66 Kč
Výsadba alejoviho stromu s belem
Výsadba dřeviny s balen Čv=Iihost bala přes 000 do č)OnunS,I včetně zaliti ks 97 170,)) KČ 16490.00 Kč
hloubeni iemek pro vysazováni rnseln vhorudně I až 4s výměnou půdy na 50% ks 97 240.00 KČ 23280,00 KČ
Pěstehni stánh-čt na_50% výměna-objem Činy =1(4 In d2 e 0,27 m3 ztoh 00% je 0,135107 Ipočet děr) 513.1 . včetně ceny dopravy ~ ~~ Kč
matenálu 150000 Kč
Ukotveni dřevine třemi a vIce kléy (deka kůlů přen 2 rn do 3m) ks 97 22,0) Kč 2134.00 Kč
Osazeni káč k dřevině a tmázánlmnlnatalaci přičniků (dělny kůlů přes 2 rn do 3m) ks 97 50,00 Kč 970,00 Kč
Cena krOk) a přiěniká k dřevinám délky do 2 m (3 ks kjedné dřevině), včetně cs~~ýppyyvy maleriäiu ks 295 ~ýý,(Č0 Kč 28518,00 KČ
Cena_za_úvazek (Sks k jedné dřevině), včetně cens doprava materiálu ks 291 5,50 Kč 1600.50 Kč
Zhotoveni obalu icnenevjedr é vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5) rn2 97 25,0) Kč 2425,00 Kč
Cena hiv na isotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu m2 97 ‚~‚~‚(‚0 KČ 3 104,00 Kč

________ MdČováni vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 89 ~j7,O0 Kč 1513,0) KČ________ Cena rnsdČovacl kory (Plocha mulče 89 m2 xvnts-va muče 0,10 m = 8,9 m3), včetně ceny dopravy maneziálu m3 8,9 700,00 Kč 7031,00 Kč

Řez stromů výchovný (tpiČáhy a keřová strany do 4m), včelu‘ litu-ut dacea skládkováni odpadu ks 97 250,00 Kč 62 500,00 Kč



leg 1550Kč
• strom‘. belem do wn.k s Ó. nbiiradního substrátu — 06&SIT‘
u*vi*u zsivs*‘ic ůsobsm vč.on‘ c ovce ni Seče

slant řsdnloženlm l*w.lwo ‚re řes2om2- slhksmnatlrtko
bonbldd dás4ts3Wta~3xlfl33 včsb‘so n‘815n510

na Not~loj tee Sodo ISO odsnn‘nl admisi‘ včetně ‚lr,ldace 6 sldádovájil O adu

„man. z pozcrěu 6 oednnlm na tronlady na vzdělanost do lůno n.bo snaloženl nfl dopravl‘i prostřsd.k - sebrán““ do IS kg

na naloženi tr*vniku — „stv. 0 02 m 02x 11020 = 2204 ni3 včetně cen malerláei
Izenin cli isdvro‘4n‘ sOlOdoOISm

„alvu frdoc.tdm V r0‘4n1
„dělivá‘ žeabánlmvroslně
yzde& kš‘i‘lku sls*i‘ (V rosin‘ nebo ve SVal“. 1:5) včetně pnli.vy půdy, oseli, zapraveni a wovnánI powchu hlaJ‘ým klice“

ussniho only. (111W‘ směs) pil výsss*v 250 koma 250x II 27 kg ‚lejn‘ dopas‘,
„„~ půdy nebo lr*‘n161J S rozprosuenlm nebo a rozdčlsnls - irnl*n Iso Osm ‚sak
7~nib0v‘ lwi$vo (30 gIm2 = 0,030 ‚1020° 330,6 kg), včetně cesty dopra 0 matená‘.

zanwiěných ploch ~č. nalil (Web“ - posečenI“. nakyphnlm a odsiranenlm napadávek a posečené čIvy. naloženi“ na dope
a odvozem na sviátaaž do 20 Ion

MOŽen1“~VnU‘U zalndnic ‘‘sobem včetně c ofiNa — celken‘
chkweznikčitlal R o.Masboh.00ilca —nsk n,kčadŮbude očlloflnsclznlz. to

I ted niožeodm *n nebo l*vnhlii o výměte pres 20112— osinkem na široko doskli

‚asi h.ebldd dá‘im 3W“ 3s0 0064 fl 0 2 i ena i,nlzdo‘4ioua ci 3 s 0342 0 II včetně cen „sieně‘.
‚založeni naloženi los osInkem Imizdovllě na rovin‘ svedeno dvskáI

845.idsni na liotkloj les SOdo 150 nen od,třanénl odsriei‘ ‚čsts‘ liMdeceasldádovšni ado
LIrMaOs cli ‚wan‘ blita R x bohsnsaos csflwrn
ož‘ženl zelIn a kamenivem vlekali‘ 50‘&ik
RCd.kd5I flhozů prov.dsnycis na sucho‘ naložen‘., na doprawi prostředek plocha Ii otaikeni 1813 „2 hiot~erd do 0.3 m fl 544 esS
00‘ozs~iožsn‘ho maiedálo do 20 bona mleto ‚OhM‘ (55 koe&erieoů po 50 m3 )

‚ženIno materiI‘. do 20 Ion na mleto dOlil‘ — ‚adlera

(Č oa.iož s‘m(ečIá~ do 20 los na mleto (SS koe**ečO po 10 „3)

KpsWl (rodil osnic. 03 mna ‚aj ISIS m2 fl 544 m3
p I chn~odiinlvr0‘in‘ eso lOdo 015 m

ni Inb*nlmvro‘4n1 ‚leon ~
Dl sds‘Alvlokeliu init —edison
plomosol (roli‘ Once na Pob oyoo avisa

Dovoz matedálo do 20 h‘s na mleto (IS ~ Po «„‘3)

(vajSi (rodil ornice 005 na oriu 3545 „2‘ 177 25 „3 včetně cc
sni z.n‘n hflo&‘ěnlvrovln‘ esO ‚Odo 015 m

„děláváni Nabárdm rosin‘ (neon en 21
olšI.‘ Idu‘ a ovi — c.8rnm

em .. ..

‘u ‚aid‘ dřevk‘y bude Individui“ posouzen rozset‘ nevphovaoiáho .ssehu

ks 97

m2 11020 250Kč 2755000Kč
330 48000Kč 158400Kč

„2 11020 1050Kč 11571000Kč

‚2 6840 250Kč 171000Kč
03 48000Kč 14400Kč

„2 3420 450Kč 153900Kč
m2 6640 1050Kč 716200Kč
n‘2 342,0 10575 00 Kč

iTi3 $44 250.00 Kč 141 44000 Kč

ks 55 5 000.00 Kč 330 000.00 Kč

ks 55 200000Kč 11000000Kč

ks 55 25000Kč 1375000Kč

„3 544 690,00 Kč 464 ‚00 00 Kč
m2 1813 1060Kč 1921780Kč
os2 3520 250Kč 906500Kč

1107 632 80 Kč

ks 16 6000.00 Kč 106000.00 Kč

„3 17725 69000Kč 15775250Kč
‚i2 3545 1050Kč 3757700Kč
92 7090 250Kč 1772500Kč

321 054.50 Kč
56~Kč

„3 30.00 I 50000 Kč

„3 2204 69000Kč
„2 11020 960Kč
„2 11020 250Kč
„2 1100 250Kč
„2 11020 660Kč

275 9000Kč
I 0,275 3 350 00 Kč

330.0 35 00 Kč

45000.00 Kč

19 15600Kč
105 792 00 Kč
2755000Kč
2755000Kč
74 930.00 Kč
24 750.00 Kč

921.25 Kč
11071,00 Kč

m2 11020 1983600KčI 60Kč
Ils II 67800625Kč

matená).
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PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Subdodavatelské schéma

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

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

~

~

Uchazeč tímto čestně prohlašuje. že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet
subdodavatelé.

Dne 30.10.2014
. ‚-.„... ~_t s,s‘
~ 1Jara

76B tŠ~ aywf~t~ a os~ýnem
. !.



Je ř a b i fl Ov á 1424 76861 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26258692 tei:602 781 751 email: v.zabojnik@centrumcz
iČo: 26258692 573 379 451 fax: 573 379 452
Držitel certjfikátu ČSN EN ISO 9001 ČSN EN Iso 14001 :2005

ČSN OHSAS 18001 :2008
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Cestne prohlaseni

Souhlasíme se zadáním a všemi zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení
„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Cestné prohlášení

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.
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V Bystřici pod Hostýnem dne 30.10.20 14

Společnost Zapsná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40672

Banka: KB Kroměři-? expozilura Bystřice pod Hostýnem. Č. ú. 271 482 470 287 / 0100


