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Zakázka malého rozsahu
Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí.

Krycí list Nabídky J
k výběrovému řízení malého rozsahu

Název veřejné zakázky:
„Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry“

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ DODAVATEL:

Dbchodní firma: Lukáš Rajtr Zahradnictví

~rávní forma: Fyzická osoba

Sídlo podnikání: Dřevčice 65, 250 01 Brandýs nad Labem

&dresa pro doručování písemností: Dřevčice 65, 250 01 Brandýs nad Labem

[ČO, bylo-li přiděleno: 48973076

)IČ, bylo-li přiděleno: CZ7702181058

íméno/fjjnkce oprávněného zástupce: Lukáš Raj‘r, majitel

Kontaktní osoba dodavatele s uvedením Lukáš Rajtr, tet 608 927158, inf‘4realizacezelenacz
:elefonního, faxového a e-mailového spojení:

3ankovní spojení a číslo účtu dodavatele: Česká spořitelna, a.s. 3386538359/0800

:ena celkem bez DPH 115.705,- Kč

~!‘ celkem s DPH 140•°°3r Kč

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE;

Prohlašujeme, že jsme se před podáním Nabídky podrobně seznámili se všemi podmínkami v této Zadávací
dokumentaci, žejsme těmto podmínkám porozuměli, žeje v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme
neshledali důvod k podání námitek proti těmto podmínkám a že jsme Nabídku zpracovali zcela v souladu

těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté
vůle ajsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Dřevčicích dne 31. 5.2016

.... A

jméno, příjmení, funkce

HRADNICrVÍ LUKÁŠ RAJ~R
řevČice 65, 25001 Brand~s 1%/Lab.

iČo: 48973076
DIČ: CZ7702181058

Podpis •e (včetně razítka):
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Základní kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 53, odst. 1 písm. a) až I) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

„REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNĺ NÁDRŽE
V OBCI PSÁRY“

já, níže podepsaný: Lukáš Rajtr, r.č. 7702181058, majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví se sídlem

v Dřevčicích 65, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO : 48973076, DIČ: CZ7702181058

Čestně prohlašuji, že jsem dodavatel, který splňuje v plné znění:
a) Který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad spiňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 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 orgánu této právnické osoby; podává-Ii 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 kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního 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 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; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

c) Který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 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 insolvenční návrh 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,

e) který neni‘j likvidaci,

Ü který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemí sídla, místa
Podnikáni 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 podnikání či bydliště dodavatele,



h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zamě$t~n05tit a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán Či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

<) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

I) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno
opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V DřevčiCích dne 31. 5. 2016

Lukáš Rajtr
Majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví

ZMIRADNICPQÍ LUKÁŠ i~n~
Dfeyčjce 65, 250 01 Brandýs rVLab.

iČo: 48973076
DIČ: CZ7702181058



Profesní kvalifikační předpoklady
Cestne prohiaseni

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 54 a) nebo b) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění

„REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNĺ NÁDRŽE
V OBCI PSÁRY“

Já, níže podepsaný: Lukáš Rajtr, r.č. 7702181058, majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví se sídlem
v Dřevčicích 65, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO : 43973076, DIČ: CZ7702181058

Čestně prohlašuji že:
jakožto fyzická osoba nejsem zapsán v obchodním rejstříku ani v jiné obdobné evidenci a proto předkládám
ověřenou kopii živnostenského listu a ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku.

V Dřevčicích dne 31. 5. 2016 ‚$~~%„4k

Lukáš Rajtr
Majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví

ZMIRADN‘Cr91 LUKÁŠ wjr~
DřevČice 65, 25001 Brandýs i‘/Lab.

iČo: 48973076
Dič: CZ7702181058
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měno a příjmení: Lukáš Rajtr
[‚wm narození: 18.02.1977

~dóčanství: Česká republika

I sídlo: 250 01, Dřevčice 65

r~:ú~ní číslo osoby: 48973076

~livnostenY‘á oprávnění či

~{ Předmět podnikání:
Obory činnosti:

‚ . ‘W . ‚ ~r . ‚W•Vypis z verejne casti Zivnostenskeho rejstriku
Platnostk 30.05.2016 10:23:56

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

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba hnojiv
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

.‚ Velkoobchod a maloobchod
Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná

~: Vznik oprávnění: 01.10.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

~ ~Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Brandýs nad Labem

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

. v živnostenském rejstříku.

— 1 ZVW27 WEB 0041/032

ji



Ekonomická a finanční způsobilost
Cestné prohlášení

prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle * 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění

„REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE
V OBCI PsÁRY“

1.0:25 ~1 níže podepsaný: Lukáš Rajtr, r.č. 7702181058, majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví se sídlem
v Dřevčicích 65, 25001 Brandýs nad Labem, IČO : 48973076, DIČ: ‘27702181058

Čestně že jsem ekonomicky i finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku v plném
rozsahu.

V Dřevčicích dne 31. 5. 2016

Lukáš Rajtr
Majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictvi

ZAflRADNIcr~f LUKÁŠ z‘jnz
Dřevčice 65. 25001 Brandýs it/Lab.

IČo: 48973076
DIČ: CZ7702181058



‘ Zakázka malého rozsahu
. Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí.

O

Realizované zakázky srovnatelného charakteru

k výběrovému řízení malého rozsahu

Název veřejné zakázky:
„Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry“

Název zakázky: Školní ekologická zahrada — živá laboratoř — Vegetační prvky

Objednatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.

Kontaktní osoba objednatele: hg. Milena Kavková, ředitelka tel. 325 503 180

Místo plnění: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o., Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

Termín realizace: rok 2015

Finanční objem zakázky celkem: 891.524,28,- Kč bez DPH

‘ Postavení uchazeče v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen
sdružení apod.): hlavní dodavatel

Finanční objem prací prováděných uchazečem: 891.524,28,- Kč bez DPH

Stručný popis zakázky: Arboristické práce — kácení stávajících dřevin, výsadba nových dřevin,
založení travnatých porostů a lučních porostů

Název zakázky: Revitalizace sídelní zeleně a zeleně na hřbitově v obci Mořina

Objednatel: Obecní úřad Mořina

Kontaktní osoba objednatele: Vojtěch Štička, starosta tel. 257 721 597

Místo plnční: hřbitov v obci Mořina

Termín realizace: vletech 2013 -2014

Finanční objem zakázky celkem: 1.090.908,- Kč bez DPH

Postavení uchazeče v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen
sdružení apod.): hlavní dodavatel

Finanční objem prací prováděných uchazečem: 1.090.908,- Kč bez DPH



Zakázka malého rozsahu
Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Tento proiel«ie spoIu~naticováii Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí.

O
stručný popis zakázky: Arboristické práce —kácení, údržba stávajících dřevin (řez zdravotní,
bezpečnostní, vazba koruny), výsadba nových dřevin, založení travnatých ploch

Název zakázky: Městský okruh, stavba Č. 0079 špejchar—Pelc Tyrolka — vegetaČní úpravy

Objednatel: Dálniční stavby Praha, a.s.

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jan Černý, vedoucí provozní jednotky tel. 602 380 339

Místo plnění: Městský okruh, stavba Č. 0079 Špejchar — Pelc Tyrolka — vegetační úpravy

Termín realizace: rok 2014

Finanční objem zakázky celkem: 1.977.343,- KČ bez DPH

Postavení uchazeče v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen
sdružení apod.): hlavní dodavatel

Finanční objem prací prováděných uchazečem: 1.977.343,- Kč bez DPH

Stručný popis zakázky: Výsadba nových dřevin — stromy, keře, založení travnatých ploch a další
odborně zahradnické práce

VDřevčícíchdne3l. 5. 2016

Jméno, příjmení, f nkce

ZAl1RAoNlcr~Í LuxkŠ iz‘~sm
Dreycice 65,25001 Bra nc~is ‘flab

ičo: 48973076
Dič; CZ7702181058
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Střední zemědělská škola a Střední odborná škola

Poděbrady, příspěvková organizace
Boučkova 365, 290 01 Poděbrady

t 325503170 e-mail: podebrady@szes.cz internet: http://www.szes.cz

Osvědčení o řádně vykonané práci pro SZeŠ a soš Poděbrady, p. o.

Potvrzujeme, že Lukáš fRajtr Zahradnictví, IČO: 48973076
realizoval pro Střední zemědělskou školu a Střední
příspěvková organizace se sídlem Boučkova 355, 290
ekologická zahrada — živá laboratoř — Vegetační prvky“.

Arboristické práce — kácení stávajících dřevin, výsadba nových dřevin — stromy, keře,
trvalky, založení travnatých a lučních porostů a další odborné zahradnické práce byly
provedeny v roce 2015 v celkové hodnotě 891.524,28Kč (bez DPH). Veškeré práce byly
provedeny ve velmi dobré kvalitě, na odborné úrovni, byly dodržovány platné ČSN
normy, dodrženy smluvené termíny a nebyly žádné vady a nedodělky.

ii~~ ~
Ing. Milena Kavková
ředitelka SZeŠ a soŠ Poděbrady, p. o.

Ď
Lukáš fRajtr Zahradnictví
Dřevčíce 65
250 01 Brandýs nad Labem

váš dopis značky/ ze dne: Naše značka:

REFERENCE

Vyřizuje:
Kavková

V Poděbradech:

30.9.2015

na základě smluvních vztahů
odbornou školu Poděbrady,
01 Poděbrady akci: „Školní
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OBEC MOŘINA

OBECNÍ ÚŘAD MOŘINA
O/cres Beroun 267 17 Mořina 8] tel. ifax 257 72] 597

e-mail: obec-morina~qzack.ez morina@cbox.cz

Naše niačka Vyřizuje
Vojtěch štička

Osvědčení o řádně vykonané práci pro obec Mořina

Potvrzujeme, že Lukáš Rajtr Zahradnictví, iČo: 48973076 na základě smluvních
vztahů realizoval pro obec Mořina akci: „Revitalizace sídelní zeleně a zeleně na
hřbitově v obci Mořina“.

Arboristické práce — kácení, údržba stávajících dřevin — řez zdravotní, bezpečnostní,
výchovný, vazba koruny, výsadba nových dřevin — stromy, keře, založení travnatých
ploch a další odborné zahradnické práce byly provedeny v letech 2013 a 2014
v celkové hodnotě 1 .090.903,-(bez DPH). Veškeré práce byly provedeny ve velmi
dobré kvalitě, na odborné ürovni, byly dodržovány platné ČSN normy, dodrženy
smluvené termíny a nebyly žádné vady a nedodělky.

Vojtěch Štička, starosta
Obec ~
267 17 MofH;.‘

Ičo ?:~. ~:~:

Lukáš Rajtr Zahradnictví
Dřevčice 65
250 01 Brandýs nad Labem
IČO: 48973076
DIČ: CZ7702181058

Váš dopis

Věc: Reference

Mořina dne
31.12.2014

iČo: 00233595 Bankovní spojeni: KB Beroun. Č. účtu 4925-131 0100



oáinIČnÍ stavby Praha, a.s.

Na Bělidle 198/21
CZ ~ 00 Praha 5/Česká republika

Tel.: 602 380339
Fax:
e-mail: jan.cerny~dsp.cz
www.dsp.cz I ~q

oéW~i stavby Praha. a.s Cz —15000 Praha 5 Na Bělidle 198/2

LUkáš Rajtr Zahradnictví
DřevčiCe 65
250 01 Brandýs nad Labem
iČO: 48973076
DIČ: CZ7702181058

REFERENCE

Vyřizuje

Ing. Černý
Misto, datum

Praha, 31.12.2014

Osvědčení o řádně vykonané práci pro Dálniční stavby Praha, a.s.

Potvrzujeme, že Lukáš fRajtr Zahradnictví, iČo: 48973076 na základě smluvních
vztahů realizoval pro firmu Dálniční stavby Praha, a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PsČ 150 00 akci: „Městský okruh, stavba č.0079 Špejchar — Pelc Tyrolka — vegetační
úpravy“.

Výsadba nových dřevin — stromy, keře, založení travnatých ploch a další odborné
zahradnické práce byly provedeny v roce 2014 v celkové hodnotě 1.977.343 (bez
DPH).
Veškeré práce byly provedeny
dodržovány platné ČSN normy
nedodělky.

ve velmi dobré kvalitě, na odborné úrovni, byly
‚ dodrženy smluvené termíny a nebyly žádné vady a

S Pozdraven
Ing. J, Černý
(vedouci

Společnost je zapsána v ObdiOdnim rajslřiku U Městského soudu v Praze oddil B vložka 744
51db: Na Bělidle 198121 CZ-iSO 00 Praha s/ČR, otč Cz40614948



Český
certifikovaný
arborista

‚~e~Jcý certifikovaný arborlsta - CertiflkaĎil program Lesnické a dřevašské ~kulty Mendelovy unWerzlty v Brně.

Lukáš RAJTR
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Zakázka malého rozsahu

Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Tento projektie spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí.

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany

~J~natel: Obec Psáry
ICO: 00241580
sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta, tel.; 241 940 454
Zastoupení ve věcech teclmických: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 606 060 737
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lukáš Rajtr Zahradnictví
Ičo: 48973076, DIČ: CZ770218 1058
Dřevčice 65, 250 01 Brandýs nad Labem

Zastoupení: Lukáš Rajtr
Tel.: 608 927 158
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry“
na služby zadávanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23.5.2016v zadávacím řízení
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s Metodikou obce Psáry
k zadávání veřejných zakázek a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory — Národní
program Životní prostředí.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

»Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry“

(dále také jen „dílo“).

2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací pro zakázku malého rozsahu

„Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry“ ze dne 20.5.2016 (dále jen
„zadávací dokumentace“) a projektovou dokumentací, která je součástí zadávací



cli-
Zakázka malého rozsahu

Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu životní
prostředí.

O ~

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
stejnopisu.

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

8. Součástí této smlouvy je:
- Oceněný výkaz výměr — Příloha č. 1 /zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení!

- Harmonogram prací - Příloha Č. 2 !zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení!

V Dřevčicích dne 31. 5. 2016 V Psárech dne 2016

Zhotovitel: ZAMRADďCT‘QI LUKÁŠ RAJTR Objednatel:

Dfevčice 65,25001 Brand~s it/Lab. obec Psary
IČO: 48973076 Milan Vácha, starosta

DIČ: CZ7702181058
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Harmonogram plnění prací zakázky

„REVITALIZACE ZELENĚV OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE
V OBCI PSÁRY“

Název služby Doba plnění

Kácení včetně odstranění pařezu, 1. 9.— 12. 9. 2016
odstranění nevhodných dřevin

1.9.— 12.9. 2016Výškový prořez stromů

12.9.— 23.9. 2016Chemické odplevelení

Úprava terénů, montáž broukoviště, 26. 9.— 10. 10. 2016
příprava záhonů pro výsadby a plochy
k výsevu trávníku

10. 10.— 30. 11. 2016Výsadba listnatých stromů a keřů

Montáž infopanelu, trvalé pamětní 20. 10.— 15. 10. 2016
desky, ptačích budek a laviček

20. 10.— 30. 11. 2016Výsev trávníků

V Dřevčicích dne 31. 5. 2016

Lukáš Rajtr
Majitel firmy Lukáš Rajtr Zahradnictví

ZMIRADNICF‘ÝÍ LUKÁŠ R?J~R
Dřevčice 65,250 01 Brandýs rv‘Lab.

iČo: 48973076
DIČ: CZ7702181058



VÝKAZ VÝMSR

ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSARY
I____________ Náklady za rostlinný materiál .

cena celkemlatinský název I Český název výsadbová I počet cena za kus I
velIkost jednotek I I bez DPH

Stromy aleJového typus balem
Acer platanoides ‘javor mléČ 12- 14 2 1 450 KČ 2 900 KČ
Quercus ‚vbur ‘dub letni 12-14 1 2 100 KČ 2 100 KČ
Salix alba ‘vrba bílá 12- 14 4 1 250 KČ 5 000 KČ
Tilia cordata jIlpa malolistá (srdČitá) 12- 14 2 1 350 KČ 2 700 KČ
Stromy aleJového typu s balem — celkem 9 12 700 KČ
Nekontejnerované keře
Caipinus beta/us - zivy plot habr obecný 40-60 [ 49 48 KČ[ 2 352 KČ
Nekontejnerovanó keře na žIvé ploty — celkem [ 49 [ 2 352 KČ
Vyšší keře
Salix viminalis lvrba 60-80 [ 18 I 20 KČ 360 KČ
Salix pwpurea 1vrba purpurová I 60-80 [ 17 20 KČ 340 KČ
Vyšší keře — celkem I ~ L 700 KČ
Nlžši keře a půdopokryvné rostlIny
Salix tepens vrba plazivá I K13 I 139 I 24 KČ 3 336 KČ
Nlžšlkeře—celkem I I I 3336KČ
Celkem za rostlinný materiál bez DPH 19 088 KČ

~e



Náklady za práce

počet cena cena cetko“
dnotek dnotku bez DPH

NEUZ KL4D
Káceni stromů
KácenI stromu v intravilánu, průměr kmene 10-20cm

112 15-1311 Pokácení stromu postupné (V rovině nebo svahu do 1:5) do 200mm průměru kmene. vč. odvozu dřevní hmoty ks 450 KČ 4950 KČ
112 20-1111 Odstraněni pařezu o průměru do 200 mm do hloubky min. 30 an průměru kmene. vč. likvidace vytěženého odpadu ks 300 KČ 3 300 KČ

5 ecibkace Zásyp jam Po pařezech dovezenou omlci 5 hrubým urovnáním povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 100 do 200 mm, vč ks 120 KČ 1 320 KČceny ornice
Káceni stromu v Intravilánu, průměr kmene 10 -20 cm — celkem 9 570 KČ
Kácení kmenů stromů — celkem 9 570 KČ
Odstraněni nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm

R Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm výšky přes 1 m bez odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině 2 2300Kč 46KČnebo na svau do 1:5 včetně likvidace dřevnl hmoty, naloženi, odvezeni a skládkování) m ‚

Odstraněni nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm — celkem ha 46 KČ
MEtL TEL NÁKLADY
Výškový prořez stromů

R Výškový prořez kategorie l.* (včetně likvidace dřevní hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 2450 KČ
Výškový prořez stromů — celkem ks 2450 KČ
Uprava terénu

R Přemístěni výkopku včetně modelace terénu m2 38,0 40,00 Kč 1 520 KČ
Uprava terénu - celkem M2 1 520 KČ
Přlprava záhonů

184 80-2111 ~e éodpiev půdy před založením kultury, trávnlku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu m2 87,0 1,20 KČ 104 KČ

specifikace Dodávka totáinl herbicid např. Roundup 0,0008 11m2, vč. ceny dopravy materiálu I 0,1 400,00 Kč 28KČ
11111-1411 Odstraněni stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 87,0 5,00 Kč 435 Kč
183 20-5121 ZaloženI záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávniku m2 87,0 10,00 Kč 870 Kč

Přlprava záhonů — celkem 1 437 KČ
Výsadba živého plotu

184 70-1111 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin bez balu ks 49 13,00 KČ 637 KČ
185 80-2114 Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0 18000,00 KČ 9Kč
specifikace Tabletové hnojivo např. Silvamix - forte vč. Dodávky (1 ks tablet I keř), vč. ceny dopravy materiálu ks 49 1,80 Kč 88 Kč

185 80-2114 Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0 18 000,00 Kč 13 Kč
specifikace Absorbční prostředek - např. Hydrogel v dávce 159 ke každé rostlině kontejnerovaného keře malého, vč. ceny dopravy materiálu kg 1 320,00 Kč 235 Kč

184 91-1311 Položení mulčovaci textIlie proti prorůstnáni plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu 1:5 m2 11 18,00 Kč 189 Kč
specifikace Dodávka mulčovací textilie proti prorůstnáni plevelů + 5 % překryti. vč. ceny dopravy materiálu m2 11 22.00 Kč 231 Kč

184 91 -1421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovacl kurou. tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5 m2 10 25,00 KČ 250 Kč
specifikace Dodávka mulČovacl kůry vrtsva mulče 0.1Dm, vč. ceny dopravy materiálu m3 1 650,00 KČ 650 KČ

Výsadba živého plotu -celkem Ics 2 302 KČ
Výsadba kontejnerového keře

183 10-2212 Hioubenijamek pro vysazováni rostlin v zemině 1 až 4s výměnou půdy na 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,01 m3 ks 139 10,00 KČ 1 390 Kč

183 10-2213 Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 m3 ks 35 13,00 Kč 455 Kč

184 10-21 21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitim na svahu přes 1:5 do 1:2, ph průměru balu přes 100 do 200mm 139 13,00 KČ 1 807 Kč

ot,



‘ 184 10±2122 ~~sadbadřevinys bafem do předem.vyhioubenéjamky.se zalitím na svahu pros 1:Sdcil:2, pIl průměru balu pres 200 do 300mm I ks 35 ‘ 15.00 „t‘

.‘

sjiečiflká&‘~ Pěstební substrát 0,01 mYl 1~ks‘ včetněcenydopravymaterláiu m3 I 60000KČ 834KČ‘
specifikace Pěstební substrát 0,025 m3 I I ks, včetně~cenydopravý mateiiálú m3 I 39000KČ 341 KČ
185 80-21 -14 Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem a rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0 18000,00 KČ -44 KČ

specitikace Hnojeni tabletovým hnojivem např. Silvamix - forte vč. Dodávky (1 ks tablet‘ nižší keř nebo půdopokry~ná rostlina), vč. ceny ks 139 1 80 KČ 250 KČ

specifikace Hnojeni tabletovým hnojivem např. Silvamix - forte vč. Dodávky (3 ks tablet I vyššl keř), vč. ceny dopravy materiálu ks 105 1.80 Kč 189 Kč
185 80-2114 Hnojeni půdy nebo trávniku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozděienim k jednotlivým rostlinám t 0 18 000,00 KČ 56 KČ

specifikace AbsorbČnl prostředek - např. Hydrogel v dávce 15 g ke každému nižšimu keři nebo půdopokryvné rostlině, vč. ceny dopravy kg 2 320,00 Kč 667 Kč

specifikace Absorbční prostředek - např. Hydrogel v dávce 30 g ke každému vyššimu keři. vč. ceny dopravy materiálu kg 1 320,00 KČ 336 Kč
184 91-1312 Položeni mulčovacl textilie proti prorůstnánl plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 71 15,00 Kč 1 071 Kč
specifikace Dodávka mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů + 5 % překryti. vč. ceny dopravy materiálu m2 71 22,00 Kč 1 571 Kč

184 91-1422 MulČováni vysazených rostlin mulčovaci kůrou, tloušťky do 100mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 68 25,00 Kč 1 700 KČ
specifikace Dodávka mulčovacl kůry ti. vrstvy 0.1 m, vč. ceny dopravy materiálu m3 7 650,00 Kč 4 420 KČ

Výsadba kontejnerového keře dojamek s50%yýměnou $dy,vČ~ náhradniho substrátu — celkem ks 15 657 KČ
Výsadba alejového stromu s balem

183 10-1222 ~ pro vysazováni rostlin v zemině I až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 ks 9 200.00 Kč 1 800 Kč

184 10-2116 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitim v rovině nebo ve svahu 1:5 přI průměru balu přes 600 do 800mm ks 9 300,00 Kč 2 700 KČ
specifikace Pěstebnl substrát 1,0 m31 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu m3 9 600.00 Kč 5 400 Kč
18580-2114 Hnojeni půdy nebo trávnlku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělenlm k jednotlivým rostlinám t 0,00045 18 000,00 Kč 8 KČ
spěciflkace Hnojeni tabletovým hnojivem např. Silvamix - forte vč. Dodávky (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu ks 45 1.80 Kč 81 Kč

185 80-2114 Hnojeni půdy nebo trávniku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělenlm k jednotlivým rostlinám t 0,0045 18 000.00 Kč 81 KČ
specitikace Absorbčni prostředek - např. Hydrogel v dávce 500 g ke každému stromu, vč. ceny dopravy materiálu kg 4,5 320,00 Kč 1 440 KČ

184 21-5132 Ukotveni dřevinytřemi kůiy, délky přes 1 do 2 m průměru do 100mm ks 9 150.00 Kč 1 350 Kč
specitikace DodánI kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině). vč. ceny dopravy materiálu ks 27 60,00 Kč 1 620 KČ
specifikace Dodáni přičnlků délky 500 mm, průměru 60mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu ks 27 13.00 Kč 351 Kč
specifikace Dodáni úvazku (3 ks k jedné dřevině) ‚ vč. ceny dopravy materiálu ks 27 13,00 Kč 351 Kč

18450-1141 Zhotoveni obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9 15,00 Kč 135 Kč
specifikace Dodávka kokosové rohože na zhotoveni obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu m2 9 45.00 Kč 405 Kč

184 21-5412 Zhotoveni závlahové misy u solitemich dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o pruměru misy přes 0,5 do I m ks 9 30,00 Kč 270 Kč
specitikace Dodávka mulčovaci kůiy ti. vrstvy 0,1 m. vč. ceny dopravy materiálu m3 0,9 650,00 KČ 585 Kč

R Výchovný řez stromů po výsadbě, včetně likvidace odpadu ks 9 40.00 Kč 360 KČ
Výsadba alej. stromus‘balem do jameks 5O%~ýn ěňóiií~Ůdý~Čiiáhřádňihó súbätiátü-. celkóm ks 16937KČ
Založeni trávnlku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a prvni seče

184 80-2111 Chemické odpleveieni půdy před založenlm kultury, trávníku nebo zpevněných plocho výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu m2 179,0 1,20 Kč 215 Kč1:5 postřikem na široko
specifikace Dodávka totálnl herbicid např. Roundup 0,0008 1Im2, vč. ceny dopravy materiálu I 0,1 400,00 KČ 57 Kč

111 11-1411 OdstraněnI stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahudo 1:5 m2 179,0 4,00 Kč 716 Kč
183 40-3114 ObdělánI půdy kuitivátorovánim, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 179,0 1,20 Kč 215 Kč
183 40-3153 Obděláváni půdy hrabánim v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 179,0 2,00 Kč 358 Kč
181 11-4711 Odstraněni kamene z pozemku sebránlm kamene, hmotnosi jednotlivědo 15 kg m3 0,0 500,00 Kč O Kč
specifikace Kvalitnl třiděná zemina bonity I. ti. vrstvy 0.05 m, vč. ceny dopravy materiálu m3 9,0 300,00 Kč 2 685 Kč

R Dovoz materiálu do 20 km na misto m3 9,0 45,00 Kč 403 Kč
181 30-1101 Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, do 500 m2, ti. vrstvy do 100 mm m2 179,0 8,00 Kč 1 432 Kč
183 40-31 53 Obděláváni půdy hrabánim v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 179.0 2,00 Kč 358 Kč
181 45-1131 ~7‘yh1 UpyII“‘U iJaI.‘wvclnJ ~ 1J‘J‘JC 1$cUclII wfiJlav~flc iJ‘u~_nY ‚W WV W‘. ‘100vc“I ~“CUIC Uta&C C fl~LJU lIQ OVOIIU UU m2 179.0 9,00 Kč 1 611 Kč
specifikace Dodáni travniho osiva (Parková směs) při výsevku 250 kg/ha, vč. ceny dopravy materiálu . kg 4,5 100,00 Kč 448 Kč



‚I 18580-2113 IHnoienI půdy nebo trávníku v mylně nebo ve svahu 15 umélým hnojivem na Šimko 0.0 3 500.00 „t\ ‚~
specifikace irrávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materIálu kg 5,4 20,00 KČ ~07 KČ‘

111 15-1121 Pokoseni trávníku ph souvislé ploše do 1 000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5, 3x m2 537,0 2,00 KČ 1 074 KČ
Založeni trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva — celkem ha 9 697 KČ
PublIcita - trvalá pamětní deska
Publicita - Trvalá pamětní deska o velikosti 300 x 400 mm. materiál plast s barevným polepem na 1 kovovém kůlu ks 1 2 500,00 KČ 2 500 Kč
PublicIta - trvalá pamětni deska - celkem ke 2 500 KČ
Náklady celkem za práce 52 501 KČ
~ u každé dřeviny bude Individuálně posouzen rozsah navrhovaného zásahu

Doprovodné prvky a mobiliář
Infopanel se stříškou (dřevěný) - specifikace viz Průvodnl zpráva, vč. kotveni do betonových patek, vč. ceny materiálu, dopravy ks 1 12 000.00 KČ 12 000 Kč
matenálu a montáže
Návrh a grafické zpracováni naučného plagátu vč. tisku, dopravy a materiálu ks 1 3 000,00 Kč 3 000 KČ
Lavice bez opěrek (dřevěný) . specifIkace viz Průvodní zpráva, vč. kotvení do betonových patek, vč. ceny materiálu, dopravy ks 2 7 000,00 Kč 14 000 Kč
matenálu a montáže
Ptačí budka Č. 1 - specifikace viz Průvodnl zpráva, vč. upevnění ke stromu. vč. ceny materiálu, dopravy materiálu a montáže ks 1 1 700,00 Kč 1 700 Kč
Ptačí budka Č. 2- specifIkace viz Průvodní zpráva, vč. upevněni ke stromu, vč. ceny materiálu, dopravy materiálu a montáže ks 1 1 300,00 Kč 1 300 Kč
Montáž boroukoviště na ploše 5,0 * 2.5 m, specifikace viz Pwvodní zpráva ks I 2 500,00 Kč 2 500 Kč
Doprovodné prvky a mobiliář - celkem ks 34 500 KČ

‚‘


