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PŘÍLOHA Č.i ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

podlinhimí veřejná zakázka na služby zadávaná podle * 38 zákona Č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vplatném
zněni (dále jen zákon).

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

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno: Zahradnické úpravy s.r.o.
právní forma: s.r.o.

. . . . Jílkova 124,61532 Brno
sídlo, resp. misto podrnkani: Provozovna: Žerotínova 112, 675 71 Náměšť n. Os!.

iČ: 27707113
DIČ: CZ27707 113
Telefon: 602 738 846
Fax: 568 620 745
E-mail: bartik@zahradnickeupm«,cz

Kontaktní osoba pro jednání ve Věci nabídky

Jméno, příjmení, titul: Ing. Eva Adámková
Telefon: 724 826 877
Fax:
E-mail: adamkova@zabsadnickeupra‘q.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v KČ bez DPH 3 856 523,57 Kč
Hodnota 21 % DPH v Kč 809 869,95 KČ
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v KČ vč. DPH 4 666 393,52 Kč

Oprávněná osoba dodavatele
Statutární orgán: Ing. Jan Bartík
Jméno, příjmení, titul Ing. Eva Adámková (zástupce na základě plné moci)

Telefon: 602 738 846, 724 826 877
Fax:
E-mail: bartik@zahradnickeupravy.cz, adamkova@zahra±ňckeupravycz
Podpis oprávněné osoby dodavatele: á~o “,1ť,h,r~ ĺ ~1%‘(.1 / “

Razítko:

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY ato.
Jflkova 124,61532 Brno

lČ 27707113 DIČ CZ277071I3V Náměšti nad Oslavou dne 29.10.2014

Poznámb: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
Způsobu jednání za společnost



PLNÁ MOC

Společnost Zahradnické úpravy s.r.o.
se sídlem Brno, Jílkova 124
IC: 27707113
zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 53401
jednajícíjednatelem společnosti panem Ing. Janem Bartíkem

uděluje plnou moc

p. Ing. Evě Adámkové, bytem Jinošov 95, 675 71 Náměšť nad Oslavou,

aby jménem Ĺ Zahradnické úpravy s.r.o., jako účastníka výběrového řízení

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v
obci Psáry II“

jednala ve věcech výběrového řízení — a to včetně písemných úkonů.

Ing. Eva Adámková bude jednat tak, že k obchodní flrmě společnosti připojí svůj
podpis s doložkou „v plné moci“.

Plná moc je platná do doby doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky

V Náměšti n. Oslavou, 29.10.2014

Ing. J B ík, jednatel společnosti
Zahradnické úpravy s.r.o.

Plnou moc přijímám
ĺ

V Náměšti n. Oslavou, 29.10.20 14 7.‘~
Ing. Eva Adámková



Smlouva o dílo Č ./2014

Objednatel:

I. Smluvní strany

uzavřená dle zákona Č. 89/20 12 Sb., Občanský zákoník

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 25244 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

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Zahradnické úpravy s.r.o.

Sídlo: Jílkova 124, 615 32 Brno
Provozovna: Zerotínova 112, 675 71 Náměšť it Osi.

Zastoupená: Ing. Janem Bartíkem

K jednání pověřen: Ing. Eva Adámková

E-mail: adamkova®zahradnickeupravy.cz

Telefon/fax: 724 826 877 568 620 745

IčipiČ: 27707113 CZ27707113

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 53401

Zápisu: Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Waldviertelsparkasse a.s.

Číslo účtu: 2500008171/7940

(dále jen „zhotovitel“)
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XIII. Společná a závěrečná ustanovení

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

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

3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
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.

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

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

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkazjejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

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

9. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr — Příloha č. 1
Harmonogram prací — Příloha č. 2

V Psárech, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

ZAHRADNICKÉ (JI RAY‘ s.r.o.
Jflkova 124,61532 Brno

iČ 27707113 DIČ CZ27707113

‘~‘iÁrn

Milan Vácha — starosta obce Ing. Eva Adámková, v plné moci



REKAPITULACE
beZ DPH KČ 439 063,00 KČstlat KČ 254498105KČ

De2 ~ ~PSIOIIáI a ráce — celkem bez DPH KČ 2 984 044,05 KČ
KČ 8952132KČ

5% 14920230KČ
DPH KČ 3 222 767,57 KČ_el

KČ 676 781,19 KČ
38 76KČ‚8

Výkaz výměr mlatové cesty

Akce: Projekt revitalIzace sldelnl zeleněv obd Psity . DPS
Mlatové cesty

název t. oČet cena za I. celkem
mls *

zate~ ~ ‚es Race ?.t1 vč. malfu esunu hmot. ni2 641 666.00 KČ 426 906 KČ
‘c&ijtdk P2.2 vč. matetialu, esunIJ tmi ni 1379 ‚50,00 KČ 206 850 KČ

mlate ‘ oeat-oelkem 533754

REKAPITULACE MLATOV CESTY
~«9,t9EZDPHMLATO CESTY KČ 63375400KČ

cena bezDPH KČ 63375600KČ

21% KČ 13308876KČ
‚ap,5s H KČ 76684478KČ

REKAPITULACESADOVÉUPRAVYAMLATOv CESTY
came BEZ DPH SADO UPRAVY KČ 322276757KČ
~ax~M BEZ DPH PALATO CESTY KČ 633 756 00KČ

• emabezDPH KČ 385652357KČ

21% KČ 809 869,95 KČ
. cents . KČ 466639352

; výmlr .nlavUa 0.5.20“ leg. Lenka Vyhnálkovi

fld
ZAHRADNICKÉ Ú RAVY .rc.

Jflkova 124,61532 Urno

iČ 27707113 DIČ CZ271O7IĺJ



Výkaz výměr sadové úpravy

- J.‘ cwnea OnoOl

La*Ma aileato

SpOte x a~i~4a
Spi... beřuUfoIia

Spi... x vsnhouřtei
Spi.“ laponica

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psán‘ - DPS

„4zeV Český název

javor
javor rT‘IéČný

materIál — L _______________________ _______________________________

javor svibrný
irovec Červený
olše leokavá

14—16 I

výsadbová I počet ‘cena za kus L cena celkem
velikost L kusů

14—16
3

14—16
10

2 500.00 KČ

14—16

3 600,00 KČ

5
14—16

7 500,00 0

3 000,00 KČ

7

38 000,00 Kj

4 000.00 KČ
3000.00 K‘

400.00 KČ
20000.000
16800.00 KČ

:

břiza bělokorá 14—16 6 :2400.00 KČ 19200.00 KČ
— ‘j~5ijiPaursScedei~~ hloh obecný 14—16 6 800.00 KČ 16800,00 Kč

. jabloň 14—16 3 3500,00 KČ 10 600,00 KČ
2r—~“ jabloň 14—16 11 500,00 KČ 36 500,00 KČ

~‘~“7~iena“““~“ ‘Jeseň pt.aČl 14—16 9 600,00 KČ 23 400,00 KČ
V~ dub lomI 14— 16 7 500,00 KČ 24 600,00 KČ

‚ Ilpa srdČitá 14— 16 21 250,00 KČ 47 250,00 KČ
~ Ilpa srdČitá 14—16 3 600,00 KČ 760000 KČ
~ jilm habrolistý 14—16 3 600.00 Kč 7800.00 KČ
~ a balem — celkem 97 281 050,00 KČ

řa balem
~ mo&inopadavý 150—200 2 120000KČ 240000KČ

bij~iW~celkem 2 2 400 00 KČ
iiijierované — na živý plot

„_~~‘~sži0t habr obecný 30—40 331 26.00 KČ 8 606,00 KČ
~~-č ptaČizobobecný 30—40 223 2600KČ 579600KČ

“~~vaně—naž.vyplot celkem 554 1440400KČ

~ &liťál Thunbergův 30 —40 11 26,00 KČ 286.00 KČ

f~j~yfl~.!Ba0aItll& dňšťál 7hun~‘gův 30 -40 46 26.00 KČ I 248,00 KČ
- ‘ax clandonensis ořochoiďldlec clsndonský 20—30 69 26,00 KČ I 794.00 KČ

0ozSrnrn~—~—— skalnlkDammenW 20—30 49 26.00 KČ 1 274,00 KČ

~zt:Zr—; 11=
~ t~pukněžný 20—30 15 2600KČ 39000KČ

%~—~~--~ ~z°~ZL ~
~ zlatce p‘osledni 60—80 13 26,00 KČ 338.00 KČ
řmcni~flCmrn1m ~ezaIlca kališkatš 20-30 20 26,00 KČ 520.00 KČ
‘~~p~ýpřams WdtonW alovec polehlý 2030 351 85.00 KČ 29 835,00 KČ
Lay.ndmla angustifolIa levandule úzkolistá Kb 25 26,00 KČ 650.00 KČ

..1~‘—,_

Lo*.m nRWa zimolez eskJý 20—30 CI 26,00 Kj

mochna lďovitá

coronamjuz pustor5l věncový 60—80 10 26.00 Kj. 260,00 K
~L ..~*M‘~Dlpi,oIď tavolakalnohtá 48-SA 64 2603KČ 1404.00K

mochna b‘ovltá

zimolez Idoboukalt 20-30 70 26.00 KČ 1 820,00 K

Spi,“ xbumalda ‘MtooyWatereř

borovice kleČ Gnom 20—30 16 300.00 KČ

vita plazivá oaitioastá

Pflimmtvo tno‘n
pw.,gii. rmticoza
pahr. hvtkose ‘Snc‘Mlake
S*%flWpIWea - - ‘ vita pupurová
5dm mpens ssp,msmartnKdia
Sala mIIcWata

Spi,“ mi bums Ida ‘Gold8ane

vota alinstá
tavolnlk význaČný

2 106,00 KČ

tavolnik břizolistý

20—30

tavolnik nízkO

30—40 199
20-30

236

tavolnik nlzký

16
26,00 KČ

tavolntk van lloutte3v

4800.00 K

30-40

tavolnik isoonský

26,00 KČ

30—40
190

6136.00 Kj

26,00 KČ

40—60
366

300,00 Kj

26.00 KČ

20—30
174

5174.00 Kj

26.00 KČ

20—30

4940.00 Kj

162
26.00 KČ

Sjfl.. J.ponic. ‘Lithe Pdns,p..qs‘
Spfl..Mponk. Golden Pshncess‘ tav Init ~oi~ 20-30 56 26.00 KČ 1 456,00 KČ
~~pi~.ndn keclas ‘Cdspa‘ korunains lhaná 2030 425 2600 KČ 11 050,00 KČ
*TShCdCVpOS mi cbeneukIJ ‘tlancodi oelnikchenaultův 20—30 471 26,00 KČ 12 246,00 KČ
klece minor brČál menši Kb 536 26,00 KČ 13 936,00 KČ
kii~°Ípudopokryvně rostliny celkem 4466 ‘041 20900 KČ
~ ~3 ~“Jgitar ~ ~ 4~eg63~oo%Č

20-30

10036.00 IQ

89
26,00 KČ

40‘ 60

4 524.00 K,

73
26,00 KČ

tavolniklmcmký 20—30 13 2600KČ 338,OOKČ
20-30

12

3 952,00 KČ

26,00 KČ

135

2314,00 KČ

26,00 KČ
1 606.00 KČ

26,00 KČ
312.00 KČ

3510.00 KČ

4—‘ -



700.00 KČ 15400,00 KČ
500,00 Kč 11 000.00 KČ

100,00 K 2200.00 KČ

28 600,00 KČ

2000.00 KČ[ 200000KČ
2 1 000,00 KČJ 2 000,00 KČ

2 200,00 K~ 400,00 KČ

88

[ t 440000KČ

8000,00 KČ1 8 000.00 KČ

____ 100000KČ

200,00 KČ‘ 200,00 KČ

- 920000KČ
154 30000 KČ

2500,00 KČ 115000,00 KČ
3000,00 KČ 39000.00 KČ
4 000.00 KČ 32 000,00 KČ
6000,00 KČ1

33099,00 KČ

53 59200 KČ12.00 KČ

12,00 Kčr 1 056.00 k~

300.00 KČ 29 100,00 KČ
350.00 KČ 33950.00 KČ

000,00 KČ 13100,00 Kr
100,00 KČ 9 700,00 KČ
20,00 Kč I 940,00 KČ

- ~-:~- ---~;-~ -; : --- -

‘- - I ti [ počet [ cenazatj. celkem [
průměr i«nene 10 ‘20 cm

9~~(vrovině nebo svahu do 1:5) do 200mm průměru kmene, vč. odvozu dřevni hmoty ks 106 500,00 KČ[ 53000.00 KČ
~f~aprůmeru do 200mm do hioubkymln. 30cm průměru kmene, vč. liladdace vytěženého odpadu ks 107 400.00 KČJ 42500.00 KČ

r~po p~ezech dovezenou omici s hnjbym urovnán,m povrchu zasypávky pri pruměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice ks 107 100.00K 10700.00 KČ

~‘—úavIlánu. průměr kmene 10-20cm — celkem ks lOG 500 00KČ
Intravilánu, průměr kmene 20— 30 Cli

nebo svahu do 1:5) 200-300mm, vČ. odvozu dřevnl hmoty ks 22
~J~~iprůrněru 200-300mm do hloubky min. 30cm. vč. likvidace vylěženěho odpadu ks 22~_____________________

dovezenou ornici s hrubým urovnáním povrchu zasypávky p19 průméru pařezu přes 100 do 300mm. vč cenyomice ks 22 J
5~ersviiánu. průměr kmene 20—30 cm .. celkem

J~ii 9~ilánu. průměr kmene 30-40 cm
‘f~~u(v rovině nebo svahu do 1:5) 300-400mm, vČ. odvozu dřevn‘i hmoty ks 4 800,00 Kč 3200.00 KČ
~f~Z~o průměru 300 -400mm do hloubky mIn. 30 cal. vČ. likvidace vytěženého odpadu ks 4 500,00 KČ 2000.00 KČ

‘-~‘‘‘~i~ovezeotou ornici s hrubým urovnánim povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 300 do 500mm, vČ ceny omice ks 4 100.00 KČ 400,00 Kč

tuomu ~ intrsvIánu průměr kmene 30—40cm—celkem ks Í ___________ 560000KČ
lnusvitánu. průměr kmene 50— 60 cm - ___________

‘rt~~~u(vibvlně nebo svahu do 1:5) 500- 600 mm. vč. odvozu dřevní hmoty ks 1 -

ks

ožnI pařezu o průměru 500-600 mm do hloubky min. 30 cm • vč. likvidace vytěženého odpadu
]j‘~ařezech dovezenou ornIci s hrubým urovnáním povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 500 do 700 mm, vČ ceny omice

‚průměr olmene 50—00 cm—celkem - -

ju ~ Intravilánu, průměr kmene 00—90 cm
~~i~yrovtne nebo svahu do 1:5) 800- 900 mm. vč. odvozu &evnl hmoty

~ááIk.n1- - -

prořez strolnlú

ks

ks

~i~i pařezu o průměru 800-900mm do hloubky min. aÓä«~. likvidace vytěženého odpadu ks i 1 00000KČ!

z4ez6~ dovezenou ornici s hrubým urovnáním povrchu zasypávky p~ průměru pařezu přes 700 do 900 mm. vČ ceny omice ks

ruinu, průměr kmene 00—90 cm — celkem

ks

lyjikoW: c kategorie I.‘ (včetlo likvIdace &evni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni)
Větknv9cnlřez ksteqorie II.‘ (včetně likvidace dl‘evnl hmoty, naloženI, odvezeni a skládkováni)

- ez kateqorle In.‘ (včetně likvidace &evni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni)
ý prom kateomle lv.‘ (vČetně likvIdace dřevni hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni)

ks
ks

ks I 40
ks
ks 8
ks O. 0,00 KČ~~seróniů — celkem ks I ! lSě 00000 Kč

od~nn4nl nilelu do 10 em pn)měni kmene ns řezné ploše pařezu

cdenněnl nevhodných devin 5 plošným frézováním kdenů do hloubky min. 20cm — v revině nebo svahu do 1:5 (o průměru kmene m2 100149 8500 KČ 92 776 65 KČ
(lutki)do 100mm s odklizením vytěžené devnl hmoty na vzdálenost do 50 m, s naložením na dopmvni prosWedek a skládkováním) ‘ . ‚

- nprůmenskmeneneřeznéplošepsřezu.,.eelkem ha - - 9277e,6SKČ
„nen‘ rostlin
——chud de-Any k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, lo‘ovln ks 29 500.00 KČ 14 500.00 KČ

....‚ilj~nek pro vysazováni rostlin v hornině 1 až 4s výměnou půdy na 50% ks 29 300.00 KČ 8700,00 KČ
Ptatebnl substrát na 50% výměnu, objem dily =1f4 Ir d2 e 0.021 m3 zlobo 50% je 0.011 x29 (počet děr) 0.319 m3, včet,ě ceny 0 319 31900 KČ
d~ra‘ymstedálu m ‘ 100000Kč

hs~a «eviny s balem (přes 200 do 300 mm), včetně zaliti ks 29 300,00 KČ 0 700,00 KČ
1 devíny k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů průměru kmene do 0,lm ks I 300.00 KČ 300.00 KČ

a &evlnys balem (velikost balu přes 600 do 800mm): včetně zaliti - - ks 1 300.00 KČ 300.00 KČ
.1 nIl ‚tek pro vysazováni rostlin vhornlně 1 až4 s výměnou půdy na 50% ks 1 300.00 Kč 300,00 KČ

~cee1Wni-S~JWylllt5l‘~.‘.Ir~, 7—“‘~ -‘v.~‘•. „.e.~ e.“o ‘ us ‘-en ven‘—~ s%~._..~‘y~~Svy 5~F“ 0,135 1 000,00 KČ 135,00 KČ

UsWeni&e*yt°emituvlcekůly(d&kskůlůpřes2mdo3~) ks I ‘ 10000KČ 100.00KČ
Osazeni kůlů k&evině s uvázáním s inatalaci přiČniků (dálky kalů přes2 m do 3m) ks 1 ioo,o~k~‘ 100,00 KČ
Cenaltůb3 a příčníků k devlnám dálky do 2 rn (3 ks kjedná «evině), vČetně cenydopravymatertáiu ks 3 100,00 Kč 300,00 KČ
Cena za úvazek (3ks kjedně devíně), včetně ceny dopravy materiálu ks 3 25,00 KČ 75.00 KČ
Zhotoveni obalu kmene vjedné vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 1 10.00 KČ 10.00 KČ
Cena isv ria zhotoveni obalu, včetně ceny dopravy mateetálu m2 1 10.00 KČ 10,00 KČ
Aezsbonia výchovný (špičáky a keřová strornydo 4m), včetně likvidace a skládkováni odpadu ks 1 50.00 KČ 50.00 KČ

—— : —

m3 49.128 600.00 K‘ 29 475,60 KČ

ks 4466 1200KČ 5359200Kč
m2 1554 30.00 KČ 46 620.00 KČ
m3 155.4 600,00 KČ 93240.00 KČ

‚ - - ks - 4(66 - 276 519,60 KČ

ks 4466

ks 554 2500KČ 1385000KČ

m3 6.094 600,00 KČ 365640KČ

m2 88 3000KČ 264q00KČ
m3 8,0 80000KČ 520000KČ

: ks - 554: : 2ěfl~4OKČ

m2

L

mWNl~rostlln.-celkem -

Wtech.kol1~~~erového keře
hlodoeel amok azováni rostlin vhorninj I až4 5 výměnou půdy na 50%
‘ittehe substrát na 50% výměnu - objem díry =114 n d2 = ulEČ‘ ems toho 50 %je 0.011 X 4486 (poČet oeo = 49.126 m3, včetně ceny
~P‘avymaterlálii - - _________________________________________________

Výsa*ra devíny a belem (přes 200 do 300 mm), včetně zalití
e~~0vátll vysazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5), vČetně doomw

mulče 1554 m2 x vdova muiČe 0,10m = 155.4 ms), včetně ceny dograw materIálu
‘Ihedb4kor‘1e~‘~rov4ho kaře dojameksso% výměnou oúdy vč. náhradnihdsubserštu — celkem
Výaidbe žW‘ho plotu
ř~~jlekontejnerovaJlého keře do živého plotu s výměnou půdy na 50%, vČ. hloubeni jamek, vč. zalil/
P*stebrtl subsflt ně 50% výměnu - oejem diry=1/4 Ir d2 = 0,021 m3 z toho bu%je 0.011 x 554 (poČet děr) = 6.094 m3, včetně ceny

Ř!~!iywovánižb,~~h plotů a stěn (výšky do 0.8 m. žilky do 0.8 m), včetně likvidace a skládkováni odoadu
~~jaz~ných rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopravy
~.~~yacikůly(piochamuiČe 88 m2xvrtsvs mulče 0.10 m ess m3). vČetně ceny deoravy matesláiu

V~musbal____

~balu přes 500 do 600 mni): vČetně zaliti
1‘~~tJaln~or~sazovánl rostlin v homině 1 až 4 a výměnou půdy na 50 %

ležeti sobsn‘ál na 50% výměnu - objem díry =1/4 iý 02 = 0,27 m3 zeoho 50 %je 0.135 X 2 (poČet cer) = 0.27 ma, včetně ceny dopravy
áit
~kůl‘ do 2 m)
‘e~i~ulůk~~fluvázánim (délky kůlů do 2 m), včetně dcoraw

do 2 m (1 ks R ledě ‚joyině)
‘~!!.Rýyaze~jIks kjedná devíně). včetně docraw
~~Obalu kmene vjedně vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
=‚.Jllyna zhotoveni obalu, včetně dopravy_____________________________________________________________________
~rovině nebo svahu do 1:5)
~mulČe 2 m2 X vsn.sva mulče 0,10 m 02 m3) vČetně dopmw

‘ ovn‘ (tlpiČáIrya keřové stromy do 4 m), vČetně likvidace a skládkováni odoadu
‘~‘ttmŘsts ‘halem dojimek s 50%yýměrtou oůdy vč,náhrodnlho substrátu celkem

“tSba slejoveho strom,: S balem
devtn 5 balem velikost balu 600 do 800mm)~ vČetně zaliti
~v hornině 1 až 4 s výměnou cOdy na 50 9‘

lslSbst‘átna 50%výrnenu ‘objem diry‘1f4 ird2 =0,27m3 zeoho bu%jeu,135x97 (poČetděr) 13.1 ‚včetne cenyoopravy

a vice kOly (délks kůlů ores 2 m doS m)
~s uvázáním s inatalacl cřičnikt~ (dělkykůiů přes 2 m do 3m)
r‘-‘!,~j~kakdevinám délky do 2 m (~ ks k jedné «evině), včetně ceny dogrovy materiálu ks 291 100.00 KČ 29 100.00 KČ
‚v‘z?~iJ~kyjyjedné &evině), včetně ceny dcpmw materiálu ks 291 5,00 Kč 1 455,00 KČ
~vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 97 ‚ 10,00 KČ 970,00 KČ

na zhotoveni obalu, vČetně cenydoprawmateriálu m2 97 10.00 KČ 970.00 KČ

ks 1 2 300,00 Kč 600,00 KČ
ks 2 30000KČ 60000KČ

m3 0.27 1 000,00 K 270,00 KČ

ks 2 100,00 Kč 200,00 KČ
ks 2 10,00 KČ 20,00 KČ
ks 2 100,00 KČ 200.00 KČ
ks 2 500KČ 1000KČ
m2 2 10.00 KČ 20.00 KČ
ts2 2 10,00 KČ 20,00 KČ
m2 2 300.00 KČ 600,00 KČ
m3 0,2 ~00KČ 12000KČ

‘ ks 2 5000KČ 10000KČ
ks 2 - 276000KČ

ks 97
ks 97

m3 13.1

ks 97
ks 97



mulčo“řd oú (plocha mulče 89 m2 X vrlsva muldo 0.10 m eQ,9 r~3), včetiě ceny dtě~~02.teriáíu
~ý‘~ovný ((pižšlrye keřové atomy do 4ml. včetiě likvidace a sldádkovánl odosdu

Zstromu $ balem do jamek s50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu — celkem
%ndnlc~m zoúsobem včetně ceny osiva a pwni seče

~eieni půdy před založením kultury nebo lávnlku O výměře přes 20 m2 — post°lkem na široko
4~j~ld (dávka 31/ha e 3 X 1.1 e 3.31). vČeblě cenydo~ravy materiálu

na hloubku přes 50 do 150 mm. odstraněnI odumřelé kultury včetiě likvidace a skládovánl odpadu
~j4t~amene z pozemku a odklizením na hromady na vzdálenost do lam nebo hnaloženl na dopraviti prosWedek— sebráním dole

~il COdy hrabáním v rovině

na založeni trávníku — ~oině vttejs 0.02 in = 0,02 X 11020 e 220,4 m3, včetně ceny dopra‘y materiálu
‚J~mlnschopoých zúrodněni v rovině přes 0,lOdo 0.15 m
j~kézovánlm v rovině

‚—r

E

hvnlku strojně (v rovině nebo ve svahu 1:5) včetně priravypody, oseli, zapravení a urovnání povrchu ísladkym válcem
~usvniho osiva (11/litni smis) pIl výsevl‘u 250 kgl‘s = 250 X 1.1 = 275 kg. vČemě dopravy
-~f~~nebo‘trávniku S rozprosvením nebo a rozdělením — umělým hnojivem na šIroko
~g/m2 0.03 X 11020 = 330,6 kg), vČetně ceny dopravy materiálu

ploch vČ, zalili (strojně - poseČením, nakgpřenim a odstraněním napadávek a posečené uávy, naložením na dopr.
.„aedel‘ a odvozem na skládku (do 20 tun)
~způsobemvČetně ceny osiva — celkem
‚~joch invazní křldletky (Reynoutnia bohemica) — ne kyt nákladů bude vyidl(o linac! z reservy rozpočtu
‚_~<‚j~ odpleveleni půdy před založením kultury nebo távníku O výměře přes 20 m2— nostilkem na šIroko (provedeno dvakát)

—‘valty s kamenivem v lokalitě Štěciřik

~~~j~rbicíd (dávka amia 3 X 0,0684 =0.2 I + na hnízdovitou aplikacI 3:< 0,0342 e Oil). vČet,i ceny dopravy materiálu
&5j~~‘eni po založeni kultury ~b‘ikern hnizdovltě na rovině (provedeno dvakát)

‘ri na hloubku přes SOdo 150mm, odstranění odumřelé kulturyvČelně likvidace a sktádování odpadu
~křidlatky (Reynoutila a bohemka) — celkem ‚

275
0,275
330.6

11020

1,1

‚.-

r

ha

90,00 Kč
1000000Kč

25.00 KČ

2,77 KČ

09 30,00 KČ 2 670,00 KČ~
8.9 600.00 KČ 5 340.00 KČ

ks 07 10000KČ

m2 11020 200KČ 2204000KČ
I 3,30 200.00 KČ 660,00 KČ

m2 11 020 2.00 Kč 22040,00 KČ

m3 30.00 ~.00 KČ 6000,00 K

___________ 220,4 650,00 KČ 143 260,00 Kč

m2 11020 2,00 Kd 22040,00 KČ
m2 11020 2.00 Kč 22 040.00 Kd
m2 11020 2,00 Kd 2204000KČ
m2 11020 ln,nnKČ l10200.00Kj
kg __________ 24 750,00 KČ

______ ________ 275000KČ

kg ‘ 826500KČ

rn2 30 525.40 Kč

________ _________ 438 elo.ěo KČ

m2 684,0 10,00 KČ 6 840,00 Kč
I 0.3 20000KČ 6000KČ

m2 342.0 20.00 Kč 6 840.00 KČ

684.0 10,00 KČ 6 840,00 KČ
m2 342,0 20510.00 Kč

mS 544 500.00 K‘ 272 000.00 K

ks 55 1500.00K 82500.00K,

___________ 55 3 000,00 K‘ 165000,00 KČ

ks 55 1 500,00 K 82500,00 K

m3 544 600.00 K‘ 326 400.00 Kč
3626000KČ

ů provedených na sucho a naloženim na dopravní prost‘edek (plocha k odtěženi 1813 m2 = hloubeni do 0,3 m 544 m3

~‚66ýytěženČko materiálu do 20 kni na místo uložísta (55 kontejnerů polO m3)

~materiálu do 20 ksi na místo uložiště — skládka

onvezmateiálu do2O km namisto(55 kontejnerů polO m3)

ornice (0.3 m na přochu 1813 m2 = 544 in3) ‘

~~jegrí zemin schopných zúrodnění v rovin6 přes 0,10 do 0.15 m
~i~qáni sOdy hrabánlm v rovině (úkc~ proveden 2<)
~ii:i‘ud,Wlokeltti Stedřik —celkem
ü~irodeě ornice na Pobytovou louku

ks

m2
m2

1813
3626

Davos materiálu do 20 lust na místo (18 kontejnerů polO m3)

Kvikli úrodná ornice (0.05 m na přochu 3545 m2 e 177.25 m3), vČetně ceny dopravy materiálu m3 ‘

~zemin schopných zúrodneni v rovině přes 010 do 0.15 m .___________________________________________________

~diláváni půdy hrabáním v rovině (úkon proveden 2x) .

odeenseli hlušiny z Pobytové louky — celkem
~flmemn ~cá~j ~~„/ .‚rittW‘~ ‘9) ‚~ ~nd~fl v~s9 ?‘ ij i ~ ‘ ‘H ~‘2544 98105 KČ1

us každé dřeviny bude individuálně posouzen rozsah navrhovaného zásahu

________ ________ 20.00 Kj _______________________ 3.00 Kj 10878.00 KČ__________ 975 538,00 1<1.

ks 18 150,OOK~ 270000KČ

177,25 600,00K 10635000KČ
m2 3545 20.00K 70 9oO.óčj~1
m2 7090 3.00 KČ 21270,00 KČ~

201 220.00 K~

AC~



Harmonogram časový

Název činnosti I 2014

Kácení dřevin
Likvidace křídlatky ________________________

‚ “...s‘ ..

‚ . ‚ 2015 . .

Založeni mlatové ces ____________________________________________ ______________

Sadové úpravy _____ _____

Zahájení prací je dle Výzvy k podání nabídky je listopad 2014 a dokončení je září ~Q15
Práce budou prováděny s ohledem na průběh počasí, termín dokončení je závazný. .

Práce se dají obecně provést rychleji, nebo rozloženěji než je dáno tímto harmonogramem . záleží na průběhu počasí a domluvě s investorem
. Tento harmonogram je jednou z možných verzí.
Konečná podoba harmonogramu bude respektovat probíhající stavební práce a ostatní omezení, která budou konkrétně upřesněna investorem

‘ Kácení je možné provádět pouze nazákladě platného povolení mimo vegetační období
. ZAHRADNICKÉ ŮPRsvy3~

Jílkovu 124,61532 Brno
V Náměšti nad Oslavou dne 29.10.2014 1ýj ; p ‘~ 2777113 DI5,yz27397n~,~. ii

lng.Eva Adámková, zástupce v plné moci ~~ V &



z~hradflÍCk6 Úpravy

ZAHRADNICKĚ ÚPRAVY s.r.o.
Sídlo: Jílkova 124,61532 Brno
Provozo‘ma: Žerotínova 112, 67571 Náměšť nad Oslavou
tetlfax: .420 568 620 745

Držitel cerIi~kátu systému řizeníjakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a systému environrnentábiiho managementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 :2005
Člen Svazu zaldádání a údržby zelené a Společnosů pro zahradni a kr~ínálskou tvorbu

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaná osoba oprávněná jednat za firmu Zahradnické úpravy s.r.o. (dále jen ~dodavateľ‘),
prokazuji splnění kvahfikačních kriterii dle zákona č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platných
předpisů (dále jen zákon«) tímto čestným prohlášením.

Dodavatel čestné prohlašuje, že splňuje Základní, profesní, ekonomické a technické kvalifikační
předpoklady R zakázce, vše dle zákona 13712006 Sb., dle požadavků Zadávací dokumentace a dle požadavků
zadavatele.

Toto prohlášeni činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Náměšti nad Oslavou, dne 29.10.2014
ZAHRADNICKÉ ÚPRWY

JÍlkovu 124, 615 32 l~r,,‘,
iČ 27707113 DiČ CZ2770711

1L

~kkó úpravy s.r.o.
jského soudu,, Brné, oddíl c, vložka 53401 S

Zahradniccé úpravy

lČ:27707113,DlČ:CZ 27707113
Č.ú.: Waldviertels‘~rkasse as., 2~0008171/7940

v~.zahmdnickeupravy.cz

‘W



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

~ 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 Zahradnické úpravy s.r.o.

Sídlo Jílkova 124, 615 32 Brno

iČ 27707113

splňuje:

— základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 1 zákona
č.13712006 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. Eva Adámková ZAHIADNt.I‘F UI~I(AV‘

Jílkoy2 124, 61532 Brno
Funkce: Realizační technik, příprava iČ 277071jj DIČ CZ27707113

Podpis: .&4i‘t*n~ ‚/~~ ĺ«~ ~

Místo a datum: V Náměšti nad Oslavou dne 29.10.2014

I



ZAHRADNICKÉ ŮPRAVY s.r.o.
Sidlo: Jilkova 124,61532 Brno
Provozowia: Žerotlnova 112,67571 NáměŠť nad Oslavou
tet/fax: +420 568 620 745

Držitel certinkMu systému řízeni jakost dle ČSN EN ISO 9001 :2001 a systému environmentálního managementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 :2005
Člen Svazu zakládáni a údržby zeleně a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Já, níže podepsaná osoba oprávněná jednat za armu Zahradnické úpravy s.r.o. (dále jen ‚dodavatel‘), prokazuji splněni

~r~kačních kdte~i dle Zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen ‚zákon‘), dle ~ 53 odst. 1
písmena a) až m) tímto čestným prohlášením.

Č~s~iě prohlašuji, že dodavatel
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
wganizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu úvěrového podvodu, včetně připadů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
~jjlazeni odsouzeni za spácháni takového trestněho činu; jde-li o právnickou osobu, musi tento předpoklad splňovat Jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutámího orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
«gánu těto právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalillkační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních

vnich předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného činu: jde-li O právnickou osobu, musí tuto podmínku
~~ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutámim orgánem dodavatele či
Členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
Wito základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podpláceni podle zvláštního právního předpisu,
d)vůČi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo
Wisotvenční návíh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
a) kletý není v likvidaci,
o který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikáni či bydliště dodavatele,
4 který nemá nedoplatek na pojístném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní polibku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,
I) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárně opatření podle zvláštních
~ávnlch předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
~avatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se
terno předpoklad na tyto osoby,
))klerý není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
4 kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle ~ 5 písm. e) bod 3 zákona
Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněni pozdějších předpisů

rolo prohlášeni činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedeni
nePravdivých údajů. ‚ ‚

ZAHRADNICKE IJPRAVY
YNáměšti nad Oslavou, dne 29.10.2014 Jilkova 124,61532 Brno

iČ 27707113 DIČ CZ 770711

;‘
Ing. Eva Adámková, zástupc v plné moci

úpravy s.r.o. iČ: 277 07113, DIČ: cz 27707 113
U I~ajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53401 ~ Č.ú,: Waldviertelsporkasse as., 2~OOO8171/7940

~iw.zahradn~keiuavv.cz
Zahradnické épravy

z~hradfliCk~ úpravy



Tento výpis zobchodni],0 rejstříku elektronicky podepsal ‘Čn - Krajský soudu Brně (tě 002157z4]‘ dne 22.92014v 12:53:06.
EPV1d:OJnUhaEGllJ2w]-JL2MdIAfl,Q

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem V Brně
oddíl C, vložka 53401

Datum zápisu: 31. října 2006
Spisová značka; C 53401 vedená .s Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Zahradnické úpravy s.r.o.
Sídlo; Brno, Jílkova 124, psč 615 32

Í~i~tifikačnf číslo: 277 07 113
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
-- -~-----~

Předmět výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
podnikání: živnostenského zákona

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
~tatutární orgán: jednatel:

Ing. Jan Bartík, dat. nar. 23. března 1963
Sokolí 39, PSC 674 03.
den vzniku funkce: 27. listopadu 2008

zpď~ ~~
jednatel, Jednatel je oprávněn jednat za společnost a zastupovat ji
ve všech věcech samostatně. Jednatel jedná a Podepisuje se za
společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě
společnos~j připojí svůj podpis.

Společníci: Ing. JAN BARTíK, dat nar. 23. března 1963
Sokolí 39, 674 01 Třebíč
Vklad: 200000,00
Splaceno: 200000,00
Druh podílu: základní
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní Počet členů statutárního orgánu: 1
skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku Postupem
podle ~ 777 odst. 5 zákona Č. 90/2012 Sb., ~ obchodních
společnostech a družstvech

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Udaje platné ke dni: 22.09.2014 06:00
1/1



Ověřuji pod pořadovým číslem ČJJMNnO 4251/14/OSŠJKaČ, že tato Listina,
která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

F
(
:. Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřující osoba: Kačírková Radka

Náměšti nad Oskvou, Městský úřad dne 22.09. 2014

Podpis

1‘ A



WVýpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku
Platnostk 22.09.2014 12:54:07

obchodní firma: Zahradnické úpravy s.r.o.

Sídlo: .Jílkova 1537/124,61500, Brno - Židenice

idennfikační číslo: 27707113

• Statutární fl!gátz nehoje/zo členové:

Jméno a př(jmení: Ing. Jan Bartík

Žiwzostwzske oprávnjnj tj /
‚ předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až3 živnostenského zákona

Ohol)‘ Činnosti: Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná

‘ Vznik oprávnění: 09.11.2006

‚ Doba platnosti oprávněni: na dobu netli-čitou

Zivnostenské oprávnc‘ni č.2

Předmět podnikáni: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni: 19.06.2014

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpo“čdrn Zo Tupce:

Jméno a příjmení: Jan Pálka

P;c vo:ovnv k pře‘hzu2w podnikáni či-do

I. Výroba, nbc/zo“ ty s/užJ,v jzezn‘cdené v při/a/zdel? / až 3 ž/vnoste,zskáho zákona
Obor činnost]: Poskytováni služeb pro emě‘fé/stvi, za/zradnicíyj, rybnikářství, lesnictví ‘(myslivost

Název: Zahradnické úpravy s.r.o.
Adresa: Žerotínova 112, 675 71, Náměšť nad Oslavou
Identifikační číslo provozovny: 1003824471
Zahájeni provozování dne: 13.05.2009
Adresa: 675 02, Studenec 181
Identifikační číslo provozovny: 1009737741
Zahájení provozování dne: 19.06.20 14

Obor činnosti: Zproszřed/‘oyá,ý Olze/Jodu ti služeb
Název: Zahradnické úpravy s.r.o.
Adresa: Žerotínova 112,67571, Náměšť nad Oslavou
Identifikační číslo provozovny: 1003824471
ZaháJ~~~ provozování dne: 13.05~2009
Adresa: . 675 02, Studenec 18!
Identifikační Číslo provozovny: 1009737741
Zahájení provozování dne: 19.06.2014 ‚

Obor činnosti: Velkoobchod a nrnloohc/w‘/
Název: Zahradnické úpravy s.r.o.
Adresa: Žerotínova 112,67571, Náměšť nad Oslavou
Identifikační Čislo provozovny: 1003824471
Zahájeni provozováni dne: 13.05.2009 .

: Adresa: 675 02, Studenec 181
Identifikační číslo provozovny: 1009737741
Zahájeni provozování dne: 19.06.2014

4W

ZVW2SWER«,4 .



Příloha Č. 8

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

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost Zahradnické úpravy s.r.o. je jako dodavatel
ekonomicky a finančně plně způsobilá 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 fhfanční 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 ve smyslu ~ 1 20a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů.

V Náměšti nad Oslavou

Dne: 29.10.2014 ZAHRADM( fj (Jílkova 124,615328
iČ 27707113 DIČ CZ277v7I‘j

&t ~.~
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče



p.
ZAHRADNICKÉ ÚPRAvY s.r.o.
Sídlo: Jilkova 124,61532 .

Provozovna: Žerotinova 112,67571 Náměšť nad Oslavou
teVfax: 4420 568 620 745

Držitel cerd5kátu systému řízeni jakost dle ČSN EN ISO 9001 :2001 a systému environmentálního managementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 :2005
Člen Svazu zakládáni a údržby zeleně a Spo!ečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Seznam významných prací obdobného charakteru

Já, niže podepsaná osoba oprávněná jednat za uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., čestně prohlašuji, že hrma
~ťadnické úpravy s.r.o. řádně a odborně provedla níže uvedené zakázky:

STAV as., konečný investor Statutární rněsto Brno, spravující org. Muzeum města Brna — Rehabilitace a restaurování
~Tugendhat vBrně— rekonstrukce parku a interiérové zeleně, založení trávníku, výsadba vzrostlých stromů až o obvodech

“: cm, výsadba keřů, trvalek, káceni rizikových stromů, ošetřování stromů, modelace terénu, stavba zídek, schodišť,
tóvých cest, instalace závlahového systému. Finanční objem 7,3 mil Kč, Brno 2011 —2012. Kontaktní osoba Ing. Michal
~äsek, tel. 545 171 717

.‚ ‚

i Zvědělík, sdružení STAY, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, Revitalizace zámeckého parku v Herálci — výsadba
Uých stromů a keřů, zakládání trávníků, káceni stromů s odstraněním pařezů, ošetřování stromů, výsadba vzrostlých

q‘niů, keřů, trvalek a cibulovin, zakládáni trávníku. Finanční objem 4,1 mil. Kč, Herálec, 2011. Kontaktní osoba PhDr.
i xandra Kasperová, MBA tel. 00421911705253, Petr Zvědělik, tel. 603 228 876.

‘ ní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně, Nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno, Lednice — Regenerace a
ova vegetačních prvků vlednickém parku — kácení a ošetřováni dřevin (3 141 200 Kč bez DPH), výsadba vzrostlých

a keřů, Lednický park je součástí Uzemniho systému ekologické stability, je součástí Natura 2000 a je zapsán na
amu světového kulturního dědictví UNESCO. Zakázka byla realizována ve sdružení s firmami Zahrada Olomouc a
scentrum. Finanční objem 4,9•mil Kč. Lednice 08/2012 — 12/2012. Kontaktní osoba Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., tel.

.834527 .

I mL-EKO, a. s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, Revitalizace parků, zeleně a stromořadí vBystřici nad Pernštejnem —

I ková revitalizace městské zeleně vybraných ploch a parků, výsadba vzrostlých a alejových stromů (534 ks), keřů (27 000
~ zakládáni trávníků. Finanční objem 5,6 mil. Kč. Bystřice nad Pernštejnem 03/2012-06/2013. Kontaktní osoba Ing. Michal
kvák, tel. 604 296 032, Ing. Klimeš OZP Bystřice n. Pernštejnem, tel. 602 743 900

“~sto Třešť, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti — kácení a ošetřování stromů, výsadba
sUých a alejových stromů (140 ks), keřů (8718 ks), zakládání trávníků (2,35 ha). Finanční objem 4,195 mil. Kč. Třešť
012-06/2013. Kontaktní osoba p. Jan Krmníček (vedoucí majetkového odboru), tel. 736 715 880.

8onlerston Olympia CZ, s.r.o., Technická 15, 616 00 Brno, Biocentrum a Zelená zóna u obchodního centra OLYMPIA
r8rně — vznik parku — výsadba vzrostlých stromů a alejových stromů (231 ks), keřů (18 900 ks), zakládání lučních trávníků
P2 ha) a pokládka travních koberců, údržba. Finanční objem 7,3 mil Kč. Brno 2009 — 2012. Kontaktní osoba Pavlína
~ešporová, tel. 603 220 854

31~‘NSKA DS as., Bohunická 133/50, 61900 Brno-Horní Heršpice, Brno-Hlinky - založení parku Žabovřeská, výsadby 400
~0mů, keřů, popinavých rostlin, okrasných trav, kácení stromů, ošetřováni stromů stromolezeckou technikou; ozelenění
talnvajových kolejišť, 5-letá údržba. Finanční objem 10,5 mil Kč, Brno, 2006 - 2012. Kontaktní osoba p. Vozdecký, tel.
~7257 173

[esy ČR, Adaptace lesoparku zámku Sádek — rekonstrukce parku dle projektu Ing. Davida Mikoláška — odstranění
~Vhodných dařevin, kácení a arboristika (1 476 898 Kč bez DPH), výsadba stromů, keřů, zakládání trávníků, vznik
Ďtoukoviště, technická vybavenost parku. Finanční objem 4,6 mil. Kč, LS Třebíč, lesopark zámku Sádek, 05/2011-02/2013.
~fltaktní osoba: Ing. Rostislav Cech, tel. 724 525 161

~*radnickéůpravy5.r.o. IČ: 27707113, DIČ: cz 27707113
U Kmjské~o soudu v Brně, oddíl C, vložka 53401 ~$jIans~f~ Č.ú.: Waldvierteisporkasse as., 2~0008171)7940

:- ~ ~v.zah,adnickeupravy.cz

‚ ‚.. Zalnd~áifl

:.‚.J úpravy
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ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY SS.O.

51db: Jílkova 124,61532
Provozovna: Žerotinova 112,67571 Náměšť nad Oslavou
teviax: .420 568 620 745

iiFradfliCk6 tipravy Mite certifikátu sysléeiu řízení jakost dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a systému environmenlálniho maaagementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 .2005
Člen Svazu z~dádáni a údržby zeleně a Společnosflro zahradní a kr$n2skou tvorbu

7~centrum s.r.o., Jana Černého 366/1, Hradec Králové, Hradec Králové — Šimkovy Sady — celková rekonstrukce parku
‚wz~hou 18 ha, která zahrnovala, káceni a ošetřování (1 376 000 Kč bez DPH), výsadbu stromů, keřů, trvalek, vodnich
~ina a zakládání trávníků. Finanční objem 3 mil. Kč. Hradec Králové 03/2013 — 11/2013. Kontaktni osoba Pavel Stibor, tel.
~ji 188 664, stibor@strojcentrum.cz

~UDO — výrobrfl družstvo invalidů, chráněná dílna, Uničovská 370/19, Šumperk, Dosadba rozptýlené zeleně vlokalitě
~óeIJsk v Lednicko-Valtickém areálu — založeni krajinného prvku, realizace zahrnovala výsadbu keřů (3250 ks), stromů (543
~‚ instalace oplocenky. Finanční objem 1,45 mil. Kč. Podivín 07/2013 — 12/2013. Kontaktní osoba Zbyněk Sčuglik, tel.
~512 941, raudo~.raudo.cz

‚jéstys Budišov, Budišov 360,67503 Budišov, Regenerace zeleně městyse Budišov— regenerace zeleně zahrnovala kácení
g ks), odstranění nevhodných dřevin, pěstební ošetření (158 ks), instalace vazeb (48 ks), výsadba stromů (100 ks), keřů
p700 ks) a založení trávníků. Finanční objem 3,39 mil. Kč. Budišov 01/2014 — 06/2014. Kontaktní osoba Petr Piňos, tel.
fl4 857 095, Dinosc&mestvsbudisov.cz

?SVS a. s., 011 1 10411A Libice-Dobšice, hlavni trasa, km 42,000 — 51,700 — výsadba vegetace kolem silničního tahu Dil.
eno 3265 stromů, 116 735 keřů, založení trávníků a následná údržba zeleně. Finanční objem 17,3 mil. Kč. Realizace

~6-2012. Kontaktní osoba Škvařil Petr, hlavni stavbyvedoucí odštěpného závodu 1, PSPV a.s Praha 10, Dubečská 3238,
i~ 00.

~ec Kojetice, Kojetice 131, 675 23 Kojetice na Moravě, Zahrada v přírodním stylu u MŠ Kojetice — výsadba stromů (12-14),
le~ trvalek, bylinek a založení trávníku. V rámci projektu byly provedeny terénní modelace a vybudovány vrbové stavby a
rdalovány atypické herní prvky s certifikací. Finanční objem 1,05 mil. Kč. Realizace 7/2013 — 12/2013. Kontaktní osoba
~iimír Chromý, tel. 737 718 021.

~lší údaje o referenčních zakázkách, kvalitě a vybaveni najdete najdete na www.zahradnickeupravv.cz
ZAHRADNICKÉ Ú~rtwy s.r.o.

Náměšti nad Oslavou dne 29. 10. 2014 JÍIkOV2 124,61532 Brno

~~dn ~ “
Ing. Eva Adámková, v pln moci

úpravy s.r.o. IČ: 277 07113, DIČ: CZ 277 07113
U Krajského soudu v Brně, oddil c. vložka 53401 Č.ů.: Waldviertebsparkasse as., 2~0008171i7940

vn‘w.zahradnickeupravy.cz
7,hr,rh,ieL,ů ňnt‘vn~



OSVĚDČENÍ — REFERENČNÍ LIST

KHL—EKoJČ2él 60277
Červený Hrácjek2 431 I Jirkovi

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Býstřicj nad Pernštejnem
(realizace 2011-2013)

Součástí zakázky bylo pokáceni stromů, odstranění stromů a keřŮ, arboristjcké
ošetřovani stromu Dale bylo v intravUanu vysazeno 534 ks stromu do velikost 16/16, více
než 27 000 keřů a založeno vice než 7,6 ha trávníkú~

Revitalizace proběhla dle projektove dokumentace vypracovane Irenou
Dundychovou, Green-Arti Npor Jana Lašky 3095, Havlíčkův Brod (tel 603 857 955).

vile!:

Finwiční Óbje~ prací:

Kontákt na Zadavatele

Zahradnické úpravy s.r.a, iČ 277 07 113
Sídlo: Jílkova 124, 61532 Brno
Provozovna: Zerotjnova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou

S6I6li6kčbezDpH . . . . ‚.

Ihg4 Michal Novák, ředitel KHL-EKO
Tel: 604 296032, e-mäil; novak@khlekocz

Na základě dobťých zkušeností s realižací végetačnioh a Sadových úprav společností
Zahradnicke upravy s r a doporučujeme tuto firmu pro provaděnj praci obdobneho
charakteru. .

Prace byly provedeny řadně a odborně v odpovidajici kvalitě požadovane PD
jednotlivych staveb a oborovymi normami Rovněž spoluprace $ touto společnosti je velmi
dobrá a vstřícrrá.

Toto osvědčeni se vydava na zakladě požadavku zhotovitele uvedenych praci za
účelem doložení technických, kvalifikačních předpokladů pro výběrová řlzenL

V Jirkově, dne 22.2,2013

KHL-EKO,a.s, .ĺĺ~1E~k2
ií~g. Michal Novák, ředitel/~~7

Obie.dnalel:
I

Názév a Dředmět ‘‚draci ‘akcí:


