
Krycí list nabídky Obecní úřad Psáry

na akci:

„Vegetační úpravy — náves Psáry“ ~ -10- 2016

_________ Čd.: OU- .~F

Údaje o uchazeči: PŘÍLOHy: ‚ POČET LISTŮ.

Obchodní firma nebo název: Boušek s.r.o.

Sídlo: nám. Před Bateriemi 914/3
162 00 Praha 6— Střešovice

. . . ‚ Poděbradská 186/56 (areál Tesla)Misto podnikani: ‚

18066 Praha 9— Hloubetin

Korespondenční adresa: Poděbradská 186/56 (areál Tesla)
18066 Praha 9— Hloubětín

Právní forma s.r.o. - společnost s ručením omezeným

IČ : 27084388

DIČ: CZ27084388

Telefon 724 354 914, 281 866 025

Fax

E-mail abousek@bousekzahrady.cz

Kontaktní osoba pro Bc. Adam Boušek, jednatel společnosti
jednání ve věci nabídky

cenová nabídka:

Cena bez DPH ===112.701,44 Kč

cěna DPH 21% ===23.667,30 Kč

čiKavč. DPH:- - .-.‘ : =i$~3Š8;74 kč
..- .~ ..

Boušek ss.o.
nám. před ba~vp1i 914/3, Praha 6,16200

ProVOZOVfla pJtá(Ádská 186/56, praha 9, 18066
Tel/fax el.:724354~14V Praze dne 3.10.2016 iČ:/YÁ~~~cz270~388

Bc. Adam Boušek
jednatel společnosti

podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče



Tento výpis z veře‘ných rejstříků elektronicky podepsal ‘MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE (iČ 00215660)“ dne 19.3.2016v 12:49:55.
~p‘ViItaICWeB1Im4FSZ7XX005lg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 95064
23. září 2003
C 95064 vedená u Městského soudu v Praze
Boušek s.r.o.
Praha 6, nám.Před bateriemi 91413, psč 16200
270 84 368

JIŘÍ BOUŠEK, dat. nar. 30. října 1941
Ládeves 263, 251. 68 Kamenice
Den vzniku funkce; 23. září 2003

ADAM BOUŠEK, dat. nar. 23. února 1987
náměstí Před bateriemi 914/3, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 26. listopadu 2009
Za společnost jednají jednatelé samostatně.

Obchodní podíl: 784/1538
Druh podílu: základní

ADAM BOUŠEK, dat. nar. 23. února 1967
náměstíPřed bateriemi 914/3, Střešovice, 162 00 Praha 6

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 754/1538
Druh podílu: základní

1538000,-Kč _____

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle
5 zákona Č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech,

š~iová značka:
ObChOdflí fIrma:
—

sídlo:
itifikační číslo:
právní forma:
~ř~ä~ětpodnikání

Společnost s ručením omezeným

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

jednatel:

jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:

Společník:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

I
Společník: JIŘ[ BOUŠEK, dat. nar. 30. října 1941

Ládeves 263, 251 68 Kamenice

Podíl: Vklad: 784 000,- Kč
Splaceno: 100%

Podíl: Vklad: 754 000,- Kč

777 odst.

Údaje platné ke dni: 19. srpna 2016 05:34 1/1



Ir
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

todle ~ 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“
zákon“)

NÁZEV AKCE:

„Vegetační úpravy — náve~ Psáry“

Tímto čestně prohlašuji, že:

a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legal izace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném čjnu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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,

b) jsem 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
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) jsem v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí 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 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) naše společnost nenív likvidaci, .

f) naše společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) naše společnost 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,

I



h) naše společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní pólitiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,

i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~ 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) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) předložím seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech
letech pracovali u zadavatele a

Toto prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Bc. Adamem Bouškem,

jednatelem firmy Boušek s.r.o. se sídlem v nám. Před bateriemi 914/3, 16200 Praha 6— Střešovice.

IČ 27084388

Bo/jšeks.r.O.
L ~ Před batei~I~i 914/3, Pvah~ 6,162 ~C

pvov~na~ Pcd~bhhskä 22~I%‘ Paha ~‚. f~dĚa
~ii.Ifrnc 281 ~NO2S3~~; ~4~4

V Praze dne 3.10.2016 ~www.bwpe1~ka

Bc. Adam Boušek—jednatel společnosti

podpis
titul, jméno, příjmení

fl 2



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
o splnění technických kvalifikačních předpokladů podle * 56 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění

Uchazeč:

pro veřejnou zakázku:
„Vegetační úpravy — náves Psáry“

lĎbthodnítirrna nebo název.uchazeče: Boušek s.r.o.

lo: ‘ nám. Před bateriemi 914‘3, 16200 Praha 6

~f . -----..-- 27084388

DIČ: . - CZ27084388

čestně prohlašuje a splňuje technické kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a to tak, že uvádí seznam významných, obdobných či
srovnatelných služeb vztahující se k předmětu veřejné zakázky:

L~BLED,~$ATEL ~Reference Č 1
Kontaktní osoba: Bc. Martin Šilhán Kontaktní telefon: 257 111 834
Kontaktní e-mail: silhan@mc-zbraslav.cz
Název služby / popis služby / rozsah služby / označení služby: Údržba veřejné zeleně ve správě MČ
Praha — Zbraslav 2015 (vč. úpravy zelených ploch, výsadby dřevin,...)
Celková hodnota služby (bez DPH): 1.172.233,37,-Kč
Termín realizace služby od — do (doba trvání): 04— 12/2015

‘t~~‘~‘~ ‘ ‘ ‘

Kontaktní osoba: Ing. Pavel NykI Kontaktní telefon: +420 727 805 920
Kontaktní e-mail: Pavel.Nykl@cbre.com
Název služby / popis služby / rozsah služby / označení služby: Realizace zeleně - nová výsadba dřevin
pro objekt OC Park Hostivař, na adrese: Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10,
SBF Development Praha spa1. s r.o.
Celková hodnota služby (bez DPH): 452.070,85,-Kč
Těrmín realizace služby od — do (doba trvání): duben — srpen 2015

~OBJEDNATEĹ Reference č 3
Kontaktní osoba: Milan Kusbach I Kontaktní telefon: +420 603 458 210
Kontaktní e-mail: M. Kusbach@radiokomunikace.cz
Název služby / popis služby / rozsah služby / označení služby: Rekonstrukce zeleně vč. následné péče —

PHMO Mahlerovy sady — Žižkovský vysilač, české Radiokomunikace a.s.
Celková hodnota služby (bez DPH): 220.805,40,-Kč
Termín realizace služby od — do (doba trvání): duben 2015- dosud

OBJEDNATEL Reference č 4
Kontaktní osoba: Benda Martin Kontaktní telefon: 284 098 167
Kontaktní e-mail: martin.benda@psas.cz
Název služby / popis služby / rozsah služby / označení služby: Úprava a dosadba stromořadí v areálu
ZEVO Malešice - Pražské služby a.s.
Celková hodnota služby (bez DPH): 67.812,50 Kč
Termín realizace služby od — do (doba trvání): 9.2.2015 — 30.4.2015



OBJEDNATEL: Reference č.5 ________________

Kontaktní osoba: Karel Kubečka, Dis. Kontaktní telefon: 974845602
Kontaktní e-mail: nemecm~skolamv.cz ________________

Název služby / popis služby / rozsah služby! označení služby: Zajištění celoroční údržby zeleně včetně
výsadeb dřevin (stromů a keřů) na půdě Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
Celková hodnota služby (bez DPH): 1.359.600,00,- Kč
Termín realizace službý od — do (doba trvání): 6.1.2014 — 31.12.2016

Jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku dále prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou
pravdivé a komplexní.

V Praze dne 3.10.2016
66

Bc. Adam Boušek
jednatel společnosti

nám. před
6,16200



Boušek s. r. 0.

nám. Před Bateriemi 9 14/3
162 00 Praha 6 - Střešovice
iČ: 27084388

Naše značka
003212015

V Praze-Zbraslavi
18. 12. 2015

Městská část Praha - Zbraslavpotvrzuje, že firma Boušek s. r. o., nám. Před Bateriemi 914/3,
162 00 Praha 6 - Střešovice, IC: 27084388 prováděla v roce 2015 odborné zahradnické práce
spoČívající v údržbách travnatých ploch, keřových porostů, výsadbě květinových záhonů a truhlíků
na pozemcích svěřených ke správě Městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 00
Praha - Zbraslav.

Práce byly prováděny na základě smlouvy o dílo č. 32/2015 ze dne 29. 4. 2015 v celkové výši
1172233,37 Kč.

Městská část potvrzuje, že vykonávaná práce byla prováděna v očekávané kvalitě a v řádném
termínu.

‘ 5 pozdravem

U. 2_.

Štěpán Vacek, Di~
vedoucí 0MM

PRAHA.. ZBRASL4V
ZL~ras!:.‘s~4 fl?.~TU~‘C. 464

56 O.~ ‘•t~

Městská část Praha-Zbraslav
56 00 Piaha—Zhras la‘. 2. brasl skč „Ú m, 461

tel.; 257 III 824
e—mail; llanin.siIhiin‘~me~zbrasl;n-.ez
www.mc-zbi‘&~Iav.cz.

II); zetiiapbw
IC; 00241857

‘ DIČ; CZ024l857
Bunknvni ~pojeni: č‘eskk sp“Citeli‘u. u.

Č. f‘. 20011$65329/0&X)

Váš dopis zit/ze dne

. Referenční Jist

Vyřizuje
Bc, Šilhán
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REKONSTRUKCE VEGETAČNĺ PLOCHY ZÁHON A

Keře opadavé
Spiraea japonica ‘Little Princess‘ 27 20/30 54,00 1 458,00
~ ~.. .t~h~: :..~ :ť c~lk~ňif:‘.~ 1:4~8,OO

-.....

název operace mj počet mj cenalmj cena celkem
Odstraněni stávajíci plochy trávníku pro
nové výsadby mechanicky včetně odvozu a
likvidace odpadu m2 9 35,00 315,00
Založeni keřových skupin se zkypřením v
rovině m2 9 6,60 59,40
Vytyčení výsadeb h 0,2 300,00 60,00
Instalace geotextilie m2 9 25,90 233,10
Výsadba dřevin s balem do 100mm a
výměnou půdy na 50%, aplikace půdniho
kondicionéru Terracottem ks 27 27,60 745,20
Aplikace tabl.hnojiva k rostlinám (tablety). ks 27 2,00 54,00
Zhotoveni lemu záhonů - odděleni od
trávníku bm 14,5 220,00 3 190,00
Mulčování kůrou při tloušťce mulče do 100
mm m2 9 33,00 297,00
Zaliti rostlin vodou a proliti záhonů lx h 0,5 300,00 150,00
~ ‘, A«celkem 5 103,70

-

~Eťi íwiP.?fTk9~i j‘J.M*J1fl ________ ___________

fl
material cena celkem
Mulčovací kůra borová - drcená 0,9 1 260,00 1 134,00
Tablety silvamix ks 27 3,00 81,00
Půdni kondicionér Terracottem kg 0,9 560,00 504,00
Substrát - pro výsadby m3 0,02 800,00 16,00
Geotextilie m2 10 12,00 12000
~ ~::: ~~1~5.5ÍO0

— pa)
Rostliny 1 458,00
Práce 5 103,70

eouš,4s.r.o.
n~m. před bateriel$i ~4/3Yaha 6,16200

ProVOZoVna podébr~S~ 1)6156, Praha 9, 18066
Tel/fax: 281 stE 12$‘ Tel.: 724 354 914

tČ: 27O6‘iÁBW(ĎIČ cz27084388
ww‘Á.bou sekzah rady.cZ

ks velikost v cm cena/ks celkem

Ostatni materiál 1 855,00



REKONSTRUKCE VEGETAČNÍ PLOCHY

Keře opadavé

ZÁHON B

Spiraea japonica ‘Little Princess‘
Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer‘

ks

Weigela hybrida ‘Piccolo‘

velikost v cm cena/ks

6

celkem

11

7 20130 54,00 378,00
30140
20/3 0

54,00

Trvalky velkost kontejneru v cm
Aster dumosus - tmavě růžová 18 K9 22,40 403.20

54.00
324.00
594,00

název operace mi počet mi cenaImi cena celkem
OdstraněnI stávajici plochy trávnikupro nové
výsadby mechanicky včetně odvozu a likvidace
odpadu m2 14 35,00 490,00
Založeni keřových skupin se zkypřenim v rovině m2 14 6,60 92,40
Vytyčeni výsadeb h 0,5 300,00 150.00
Instalace geotextilie m2 14 25,90 362,60
Výsadba dřevin s balem do 100mm s výměnou
půdy na 50%, aplikace půdního kondicionéru
Terracottem ks 25 27,60 690,00
Výsadba dřeviny s balem do 200 mm s výměnou
půdy na 50%, aplikace půdniho kondicionéru
Terracottem ks 17 36,00 612,00
Aplikace tabl.hnoiiva k rostlinám (tablety) ks 59 2,00 118,00
Zhotoveni lemu záhonů - odděleni od trávníku bm 10 220,00 2 200,00
Mulčováni kůrou při tloušťce mulče do 100mm m2 14 33,00 462,00
Zaliti rostlin vodou a prolití záhonů lx h 0,5 300,00 150,00
Obnova stávajici plochy trávníku s dosevem
travnlho osiva, doplněni substrát + písek včetně
promýcháni a aplikace hnoiiva NPK m2 55 15,00 825,00

Zhotoveni závlahové misy u solitěrnIch dřevin o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m 5 odkopánim
kořenového krčku ks 2 42,90 85,80
Mulčováni wsazených rostlin mulčovací kůrou ti. do
100mm m2 2 33,00 66,00

materiál mi počet mi cenaimj cena celkem
Mulčovaci kůra borová - drcená m3 1,6 1 260,00 2 016,00
Tablety silvamix . ks 59 3,00 177,00
Půdní kondicionér Terracottem kg 1,2 560,00 672,00
Substrát - pro výsadby m3 0,1 800,00 80,00
Geotextilie m2 15 12,00 180,00
Trávnikový substrát - pisek + ornice průměrná
tl.Scm m3 2,75 770,00 2 117,50
Hnojivo na trávniky - NPK 0,OBkg/m2 kg 4,5 21,28 95,76
Travní osivo - parková smés lOgIm2 ka 0.5 109,20 54,60

Rostliny 1 699,20
Práce 6 303,80

nám Med

S.C.
praha 6,

hra~V‘~



Rostliny 2 490,40
Práce 20 151,90 Boušekú°‘

nám. před bateriemi ~{‚~‚ praha 6, 16200
ProVOZOV~3 podébradS&áI~6/i aha 9,18066

Tel./13X 281 86ď0$4‘ 724 354 914
iČ: 270843/8 DI~ cZ27084388

wviw.b0u sekzahradVa

REKONSTRUKCE VEGETAČNÍ PLOCHY ZÁHON C

ks velikost vom cenaA<s celkem
tře opadavé
tulzis gracills 5 30140 54,00 270.00„ 1 60180 32,40 32.40

‘,rer‘ 7T 30/40 54,00 594,00
s florida - světle růžová 3 60/60 54,00 162.00

Veipele florida - tmavě růžová 3 60/80 54.00 162,00
- hybrida ‘Piccolo‘ 9 20/30 54.00 486,00

‘-volky ‘“~likost kontejneru v cm
/er dumosus - světle růžová 15 K9 22,40 336.00

‘dumosus-tmsvěrů5 5 20 K9 22,40 448,00
.ďélkiWÍ: ~2r49or4o

~v operace počet mi cena/mj cena celkem
)dstraněni slávaj iciho živého plotu -

Calpinus včelně odvozu a likvidace odpadu .J~aL,. 1 4 500.00 4 500.00
Ilodstraněnl stávajlci plochy lrávniku pro nové
~sadby mechanicky včelně odvozu a
kvidace odpadu rn2 48 35,00 1 680.00

Žaloženl keřových skupin se zkypřenim v
řovině rn2 48 6,60 316,60
~tyčeni výsadeb h 1 - 300,00 300.00
jnstalace geolexillie m2 48 25.90 1 243.20
výsadba dřevin a balem do 100 mm

I~ půdy ne 50%, aplikace půdníhokondicionénjTerracottem ks 35 27,60 966,00
Výsadba dřeviny s balem do 200mm
výměnou půdy na 50%, aplikace půdního
kondicionéruTerracottem ks 32 36,00 1 152,00

rAplikace tabl.hnojiva k rostlinám (tablety) RČ‘ 99 2,00 198,00
rZholoveni lemu záhonů - odděleni od
‘1k,, hm 29 220,00 6 360.00
.i3~Zvái kůrou při tloušťce mulče do 100

Imm .1,2 48 33.00 1 584.00
Zalili rostlin vodou a proliti záhonů lx h 1 300.00 300,00
Obnova stávajlci plochy lrávniku 5 dosevem
travniho osiva, doplněni substrát + pisek
včetně promýcháni a aplikace hnojiva NPK m2 62 15.00 930,00

~ ~t~éIkéiw: ~‘l9i550~O(

Zhotoveni závlahová mlsy u solitémich
dřevin o průměru mlsy pres 0,5 do I m
odkopánlm kořenového krčku ks 4 42.90 171,60
Mulčováni wsazenýcll rostlin mulčovaci
kůrou ti. do 100mm m2 4 33.00 132.00
Ukotveni dřevin jednim kůlen průměru min
6cm a délky do 2 m ks 1 39,30 39,30
Kůl fl‘ézovaný průměr 60 mm, délka 2 m ks 1 119.00 119.00
Kokosový nebo bavlněný ůvazek ke kůlům m 1 100.00 100.00

Vwázáni stromu k bambusové tyči (Sorbus) ks 1 50,00 50.00
~—- fl--:-- ~

mat~1ál počet m] cena/mj cena celkem
Mulčovaci kůra borová - drcená rn3 4,8 1 260,00 6 048,00
Tablety silvamix ks 99 3,00 297,00
Půdni kondicionér Terracottem 2 560.00 1 120.00
Substrát-provýssdby m 0,2 800,00 160,00
Geotexlilie m2 60 12,00 600,00
Trávnikový substrát - plsek + ornice
orůměmá 11.5cm m3 3,1 850,00 2 635,00
Hnojivo na trávniky - NPKO,O8kg/m2 „j~,,,,,, 5 21,28 106,40
Travní osivo - parková směsi Og/m2 ‚j~,,,,,, 0,65 109,20 70.96
Bambusová tyč délky 3m ks 1 224,00 224.00
~ t#~ ~tilkďň~ ~1M26i~3U

0. ‘ ‘ ti materiál ii 251.31



REKONSTRUKCE VEGETAČNÍ PLOCHY ZÁHON D

operace mj počet mi cenaimj cena celkem

Příprava k osázeni ostrůvku - odstranění
stávajícího kačírků a obrubníků, provedeni
~~ýkopu do hloubky 30 cm, dovoz a
‘rozprostřeni ornice, likvidace odpadu,
‚!R~kace půdného kondicionéru Terracottem m2 50 300.00 15 000,00
Vityčeni výsadeb h 1 300,00 300,00
Iťnstalace geotextflle m2 50 25,90 1 295,00
~iýsadba dřevin s balem do 100mm bez
~měny půdy ks 269 21,00 5 649,00
~‚pIikace tabl.hnojiva k rostlinám (tablety) ks 269 2,00 538,00
Mulčování záhonu kačírkem při tloušťce
~Twlče do 50 mm m2 50 33,00 1 650,00
Zalití rostlin vodou a proliti záhonů lx h 1 300,00 30000

‘~dravotní řez stávající Tillia cordata (výška
7m, plocha koruny stromu přes 30 do 60m2 ks 1 2 130,00 2 130,00
Naloženi, odvoz a likvidace větvi Po ořezu

m3 1 1 170.00 1 170.00

řnateriál mj počet mi cena/mj cena celkem
~rnice - doplnění výkopku záhonu m3 15 700,00 10 500,00
Půdní kondicionér Terracottem kg 6 560,00 3 360,00
‘~:čírek žluto-hnědý, fr. 16/32 m3 2,5 850,00 2 125,00
Wablety silvamix ks 269 3,00 807,00
~eotextilie m2 53 1200 63600

raí

~p~tlif1y 11 515,L
Dr4ce 28 032,001

Iř~.

ks velikost v cm cena/ks celkem
Ói&asné trávy velikost kontejneru v cm
Ikoeleria glauca 25 K9 35,00 875,00
Ii5ennisetum alopecuroides 3 K9 35,00 105,00

‘*valky ve ikost kontejneru v cm
~ster dumosus - světle růžová 24 K9 22,40 537,60

lEuphorbia polychroma 5 K9 23,80 119,00
)eris sempervirens 35 KG 23,80 833.00

INepeta faassenii - světle fialová 50 KG 21,00 1 050,00
ISalvia nemorosa - bílá 15 KG 30,80 462,00
Isalvia nemorosa ‘Ostfriesland‘ 40 KG 29,40 1 176,00
Sedum ‘Picolette‘ 26 KG 54,60 1 41 9,60
S,..ium spectabile ‘Autumn Fire‘ 46 KG 63,00 2 898,00

tibulnaté a hlíznatě
I‘Alium ambasador 8 - 171,00 1 368,00
‘larcissus - žlutá 40 - 16,80 672.09

D

I~

I

tatní materiál 17428,001



eoušews.r.0.
nám. před bat&045iY$14/31 Praha 6,16200

ovozovfla pod~bW~~ i86/5j praha 9,18066
Tet./faX 2Bi j(ht2j.Je12 724 354 914

Č: 27Q~~~fÍĎIČ r727084388

‘~PITULACE ZAHONŮ QEstM:N N

4 1
5 103,70

~ni materiál 1 858,00

458,00

I
jny 1 699,20

6 303,80
~tní materiál 5 392,86

I
s_Iny 2490,40

20161,90
~tni materiál 11 261,38

2.Iny 11 515,20
28 032,00

Mni materiál 17428,00

I‘ITULACE ‘

„ny 17162,80
be 59 601,40
Mní materiál 35 937,24

‘~bez DPH ~. 112701,44
IWČ 23 667,30

~.n s DPH 136 368,74


