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pŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

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

Název zakázkY „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno: Gardenline s.r.o.
právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo, resp. místo podnikání: Litoměřice, šeříková 405/13, PSČ 41201
lČ: 27263 827
DIČ: CZ27263827
Telefon: 416 532 656
Fax: 416532656
E-mail: info~garden-line.eu

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul: Bc. Luboš Kyzlík
Telefon: 777 104 965
Fax: 416532656
E-mail: 1ubos.kyzlik~garden-line.eu

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH 3 757 181,36,-
Hodnota 21 % DPH v Kč 789 008,09,-
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH 4 546 189,45,-

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Telefon: 777 104 955
Fax: 416532656
E-mail: mi1os.naprstek~garden-line.eu
Podpis oprávněné osoby dodavatelern

Razítko: Gardenline
~ Šufíkoyů d051 3 41201 L,toměřlco

TeI.iFo‘:(,420)4it 2656

V Litoměhcích dne 29.10.2014 ČO:2/2 62?Ifl!C02272ö3827— M.a.‘ga‘den_II%.00



Smlouva o dílo č./2014

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

L Smluvní strany

Obec Psáry

Pražská 137,25244 Psáry

Milan Vácha — starosta obce

starosta~psary.Cz

+420602754837 ±420241 940514

00241580

Česká spořitelna a.s., Praha 2

23734349/0800

Obchodní firma: Gardenline s.r.o

Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, ~sČ 41201

Zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

K jednání pověřen: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

E-mail: milos.naprstek~garden-line.eu

Telefon/fax: 777 104955 416532656

IČ/DIč: 272 63 827 CZ27263827

Obchodní rejstřík:

Zápis U: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 107-1361330237/0100

Ob~ednatet:

Název:

Sídlo: ______

Jejímž jménem jedná:

E-mail: ____________

Telefonifax _______________

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

(dáte jen „zhotovitel“)



—

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

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

m. Místo plnění

Dílo bude provedeno v katastrálním území Psáry 736422 a Dolní Jirčany 736414.

IV. Cena díla a platební podmínky

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

2. Rekapitulace úhrmié ceny za dílo:

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

~4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy

L a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě
[. rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení služby.

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

)bjedna~e~ nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena
po dokončení části díla (etap), na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur)

~Stavených zhotovitelem maximálně lx za čtvrtletí (do 10. dne následujícího čtvrtletí, a to na
~lade soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Nedílnou
~!1části každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Veškeré faktury musí být
~.aěeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo,
“~W plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu

~)Vené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o
iuctví v platném znění.
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v zadávacím řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách. :

předmětem smlouvy jsou služby při realizaci díla:

II. Předmět smlouvy

?

t

- Cena celkem vč. rezervy bez DPH
- 21% DPH
- Cena celkem vč. rezervy vč. DPH

3 757 l8l,36, Kč bez DPH
789 008,09,- Kč

4 546 ‘89,45r Kč



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

V. Doba plnění

20.11.2014

do 30. 9.2015

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

VI. Povinnosti objednatele

Přístupové komunikace na místo provádění díla.
Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech
pracovního volna v době 8.00 —20.00 hod.
Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor
a je oprávněn činit zápisy do deníku.

VIL Závazky zhotovitele
(.

~hotovitel se zavazuje vést deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření
Stupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Kontroly budou
)rovádčny pověřenymi zastupci objednatele za učasti zhotovitele praci Termm pravidelnych kontrol
)ude dohodnut oběma smluvnimi stranami v den předani a převzeti stavemště O kontrolach budou

?sány zápisy do deníku. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě
~zhotovitelem lhůtu kjejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací

“kol.

se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve lhůtě sjednané od
přejímacího řízení dokončeného díla.

t?vitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu
~ádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel
~ušte vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.

}~itel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý
ltěný provoz v okolí stavby.

se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
7Ypozarní ochrany.

povinen uhradit objednateli náklady za spotřebované množství odebrané vody a elektřiny.
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8.

(
Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba
bude realizována bankovním převodem v české měně.

1. a)~PředpokládanÝ termín zahájení prací:

b) Termín ukončení:

2.

~hObjednatel zajistí následující:

.

.I



9. zhotovitel je povinen při realizaci dodržet tyto požadavky zadavatele:
. ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba
. ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině — Trávníky ajejich zakládání

k . ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rozvojová a ud~ovací péče
V o vegetační plochy

‘ ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
• ČSN 464902-ĺ Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s

~j Při realizaci prací nutno dodržet povinnosti vyplývající ze zákona Č. 144/1992 o ochraně přírody a
krajiny v platném znění.

Terénní úpravy související s revitalizací sídelní zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na
ľ: stávající dřeviny. V případě potřeby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při
~ stavebních činnostech a zemních pracích dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav

v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
L

ĹNové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 technologie
L~re~etačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené
~CSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

~ce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a
~*nými ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávacích podmínkách a musí
souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.

~vitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není
pěn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel je podle

~ e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

~né v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
~. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou

~ttaci související s realizací toto smlouvy Po dobu, která je určena platnými právními

~e zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech
O kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním díla. Za porušení povinnosti

~Spcciflkované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty

jPravo objednatele vymáhat náhradu způsobené škody.

VIII. Záruka za dílo

na předané a převzaté dílo (na výsadbu) záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční
následujícím Po dni závěrečného předání a převzetí díla objednateli bez vad a

4

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

8. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukorčení realizace projektu poskytovat požadované
informace a dokumentaci vztahující se k projektu, příjemci dotace a pověřeným osobám RO,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.

O



~dnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuty takto:
~jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise
~ jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu Po jejich zjištění, nejpozději
:nce záruční doby. ‘

~&~nusí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu
L1 být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.

~oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo
náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a
t Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám

~bo dá odstranit.
r

IX. Odpovědnost za škodu

~ škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla. Vlastnictví
~ú dílu přechází na objednatele převzetím díla a jeho zaplacením zhotoviteli. Dojde-li

~úosti zhotovitele kjakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

X. Smluvní sankce

~žbotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v čl. V. písm. b) této
E~Mednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,1 % ze sjednané

v čl. W. bodě 2 této Smlouvy za každý den prodlení.

tržení kvality při plnění (kvality prací a sadby) je objednatel oprávněn požadovat na
‚~wní sankci ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

dloží objednateli seznam subdodavatelů podle ~ 147a odst. I písm. c) zákona
‚o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele,
~subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v příslušném kalendářním roce.

V. otovitel předloží objednateli v termínu do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li
akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž

≠tá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude
~tě 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více
~ceny díla v příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti
6 prohlášení. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, výše uvedené

v tomto bodě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
~dý započatý den prodlení. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na
p~obené porušením této povinnosti.

v prodlení s řádným proplácením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
Cl „ .Z~castky za kazdy, 1 zapocaty den prodlem.

Dtovltel poruší své povimiosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení způsobí
LStrane objednatele (neposkytnutí dotace, sankce ze strany poskytovatele dotace nebo
~1vcetně příslušenství tj. zejména úroků z prodlení), má objednatel právo na náhradu,

‘~ U Porušením povinností zhotovitele a zhotovitel povinnost uplatněný oprávněný
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~tahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
~tckáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození
~i2orného zásahu, vandalismu, poškození zvěří a zvířaty, vyšší mocí).



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

XI. Odstoupení od smlouvy

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

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

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

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

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

XII. Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle
Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátcu DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního
Převodu pouze účet Či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím
dáIko~ přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V
přlpadč, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit
Objedna‘e~j nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž
Oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě
Porušeni některé z těchto povimiosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
vý I 50 000,- KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty

nikterak nedotýká nároku na náhradu škody zpusobené porušením této povinnosti. Zhotovitel
Ic Souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného

ľ niho úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
POlehlivých plátců DPH.

Once roku 2014 budou realizov~y pouze práce související s kácením a ošetřením dřevin a
>tni maltových cest, vymezené projektovou dokumentací a výkazem výměr. Veškeré ostatní

dots realizovány až v roce 2015.

tel sI vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
‘Č. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údaju uvedených ve

Včetně ceny.
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XIII. Společná a závěrečná ustanovení

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

~ 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, s jejichž 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.

. 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
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné yule připojují své podpisy.

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

. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr Příloha č. 1
llarmonogram prací Příloha č. 2

Psárech, dne: V Litoměřicích dne 29.10.20 14

1 objedna~e~e. Za zhotovitele:

Gardenline
Š ková 40513 41201 Litomčřice
To Fax (.420)416532056

• 272 83 6 ? DIt Cfl726382?
~_‚u~“~0fl. ‘I‘i-~kJ



Čestné prohlášení

dle ust. 5 62 odst. 3 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“

Dodavatel Gardenline s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČ: 272 63
827, DIČ: CZ27263827, Právní forma: Společnost s ručením omezeným, tímto čestně
prohlašuje~ že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem pro plnění
této veřejné zakázky, a to:

a) základní kvalifikační předpoklady dle * 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona;

b) profesní kvalifikační předpoklady dle 5 54 písm. a) a b) zákona;

c) technické kvalifikační předpoklady dle 5 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona;

a dále že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku dle 5 50
odst. 1 písm. c) zákona.

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem, v souladu s ust. 5 82 zákona, vyzván
k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.

Toto cestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom
v ech nasledků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

-~ ~ardenline
Itomericich dne 29.10 2014 F ŠH~Ó‘~4Q5~13 $~2 0) LřtomČficc

i‘ ľ~‘ i42Q~4Q~32 655
~‘Ĺ ~ ~ Prf D-ö C725~27

• . www. y r0~fl~bne~

Gardenline s.r.o.
g. Miloš Náprstek, jednatel

‚J



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

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

V Litoměřicích

C~rdeflhtfle

Dne: 29.10.2014 k~ ~o5~3 41201 L‘toměfiCe
CO 1726262? (~Č Cn720W1

J



estfle prohlášení a ekonomické a finanční způsobilosti dle ~ 50odst. I písm. c) ZVZ

vatel I Uchazeč:

. Gardenhine s.r.o.ni firma. Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

27263827, CZ27263827

i forma: Společnost s ručením omezenýmv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem,
oddíl C, vložka 21435

‚ énem jedná Jednatel: Ing. Miloš Náprstek

to Čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně zcela zpusobihý splnit veřejnou zakázku:
„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry 1ľ‘

Gay4~nhine
řlcšch dne 29.10.2014

Št:hbqwa 43513 41201 LitoměřIce
~i. r-~ ~420) 416 532 656
iCfl: ‘7~ t;~Z?? D~Č C1212&3821
~ . e ed

rdenline s.r.o.
Ing. iloš Náprstek, jednatel

~1‘7



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

Čestně prohlašuji, že:

a) nQi~Lsestavit seznam statutárních ordnu nebo členu statutárních or&ánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu ~ 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

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

c) jsem neuzavřel a ai~i v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu * 3
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

. ‚ Gardenline
Litoměřicích i~r ~j~J Š‘.flková ~05‘13 41201 L,toměhce

~ Fa~:(.42Qj4I6532656
e: 2 .10.2014 I‘~ KQ~C22fl63827 c

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

‚9



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
Gardenhifle sr.o., iČ: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

sidlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201, zapsaného v obchodním reJstřiku vedeném Krajským soudem„ ti nad Labem, oddíl C, vložka 21435, Právni forma: Společnost s rucenim omezeným, jednající jednatelem Ing.
v uS Milošem Náprstkem

(dále jen „Dodavatel“)

O SPLNĚNĺ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
podle ~ 68 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“)

podle ~ 68 odst 3 písm. a) zákona:
Ď&Javatel předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech

konce lhůty pro podáni nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
kaz - Dodavatel Čestně prohlašuje, že v posledních třech letech byl členem statutárního orgánu

avatele pouze Ing. Miloš Náprstek nar. 8. 3. 1978, který v posledních třech letech nebyl
covněprávním, funkčním Či jiném poměru k zadavateli.

P dIe 68 odst. 3 ism. b zákona:
vatel, který má-li formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná
vitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

z — Dodavatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou s právní formou „společnost s ručením
zeným‘~ nemá (otrnu akciové společnosti (ani žádné akcionáře).

? 68 odst. 3 ism. c zákona:
ní uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
O právního předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších
) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Dodavatel (uchazeč) tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle

právniho předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve zněni pozdějších
V souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

sd nÓ prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a Jsme
Iv ech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

Gardenline

LJ Št~Tj0ova 405n13 41201 LilomMic

Tel. Fax:(..$20)415532655
CO: 272 63 827 DiČ. C227263827

řiCích dne 29.10.2014 M~*9~cd:lin“~

Gardenline s.r.o.
. Miloš Náprstek, jednatel



Výkaz výměr sadové Opravy

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleněv obci Psáry - DPS

tenký název

jav~ rniéČay
J~‘u mléčný

Vor sblbrný
jirovec Červeny
olte lepkavá
bříza bálokorá
hloh obecný

ais
—ais
yeW $a~
dub levit
Ii srdčitá
lipa srdČitá
trn hatralis‘

výsadbová počet
velikost kusů cena za kus cena celkem

14—16
14 — 16
14 — 16
14 — 16
14—IS
14 — 16
14 — 16
II — 16
14—IS
14 — 16
14 — 16
14 — 16
14—16
14 — 16

3
10

5
7
O
6
3
II
9

21
3
3

97

2 000.00 KČ
3 700,00 KČ
230000 KČ
3 500.00 KČ
200000KČ
I 900,00 KČ
2 600.00 KČ
2800,00 KČ
2 600.00 KČ
2 200,00 KČ
3 100,00 KČ
2000.00 KČ
2100,00 KČ
2 200,00 KČ

600000KČ
37 000,00 KČ

2 300,00 KČ
1750000KČ
1400000KČ
1520000KČ
IS 600.00 KČ
8400,00 KČ

30800,00 KČ
19 600.00 KČ
21 700.00 KČ
42000,00 KČ
630000KČ
6 600.00 KČ

24320000 Kč

lr.tiý materiál

—

Pals Scat~

. belem — celkem

celkem
jmi- na živý plot

—
ani-nati ot-celkem‘

rosutny

—
ta.

t0~~

W.—.

-tslkn
bez DPH

150—200 2 90000KČ 180000KČ
2 130000KČ

15.00 KČ 496500KČ
15,00 KČ 334500KČ

8 310 00 Kč

modřIn avý

hab‘obecný 30—40 331
zobobecn‘ 30—40 223

654

dřlaréI Thunbergův 30-40 11 30.00 KČ 330,00 KČ
dltárál Thunbergův 30 —40 48 5500 KČ 2 640,00 KČ
ořecholďiciecclaodonský 20—30 69 3000KČ 207000KČ
svída bitá 40—60 3 40.00 KČ 120,00 KČ
skelnlkDarnrnerův 20—30 49 2500KČ 122500KČ
s&alnlk Oemmerův 20—30 439 25.00 KČ 10 975.00 KČ
skalník vodorovný 40—60 14 25,00 KČ 350,00 KČ

knéžný 20—30 15 3000KČ 45000KČ
balen ewopa4ý 40—60 14 25.00 KČ 350,00 KČ
kdoulovec nádherný 40—60 2 55,00 KČ 110.00 KČ
ziadce p‘ost!edni 60—80 13 35,00 KČ 455,00 KČ
yezatkakeiiškstá 20-30 20 2600KČ 50000KČ
j~,eo pdef~ý 20—30 351 50,00 KČ 17 550,00 KČ
levandule úzkolistá Kb 25 25,00 KČ 625,00 KČ
zimolez lesklý 20—30 81 25,00 KČ 2 025,00 KČ
2tnlolezldoboukaty 20—30 70 25.00 KČ 1 750.00 KČ
~m~~ytve ‘ 60—80 10 4000KČ 40000KČ
tavolakallnollslá 40.60 54 6500KČ 351000KČ
borovIce kleč Gnom 20-30 16 350.00 KČ 5 600.00 KČ
mocoma lďovitá 20-30 236 30,00 KČ 7 080.00 KČ
moctins křo‘itá 20-30 15 30,00 KČ 450,00 KČ
vita jpurová 30—40 199 30,00 KČ 5970.00 KČ
vTta plazIvá roznarýnol,stá 30 -40 100 40.00 KČ 7600.00 KČ
vita sIrnatá 30—40 386 26.00 KČ 9650.00 KČ
tavolnik význaČny 40—60 174 30.00 KČ 5220,00 KČ
tavobtik Wtzollstý 20—30 152 27,00 KČ 410400 KČ
tavolnlk „lit‘ 20—30 89 25.00 KČ 2225.00 KČ
tavob‘íknízk‘ 20—30 73 25,00 KČ 1825,00 KČ
tavokilk van Houtteův 40‘ 60 12 30.00 KČ 360,00 KČ
Iav~níkJapongý 20—30 135 25.00 KČ 3375.00 KČ
taVdnlkjap~3~ý 20—30 13 25.00 KČ 325.00 KČ
tav~nik~~~ý 20—30 56 25.00 KČ 1400.00 KČ
korunalka klená 20—30 425 25,00 KČ 10625,00 KČ
párnalnlk Chenaultův 20 —30 471 25,00 KČ Ii 775,00 KČ
baal menši KIt) 536 20,00 KČ 10720,00 KČ

4466 13373900KČ

387 049,00 KČ

ti počet cena za Oj. celkem
bn, 1O-2Oon

IVfl do 13) 00200 Tan fllim koiene. vČ. odvozu dřevni hmoty
200 i‘wti do Nostky n. ~odpadu

~tS rubým Wovy,&tim povrchu zas>n,, při průrr.‘~ pařezu přes 100 do 300 mm, vČ ceny ornice

‘swine 10 - 2Ocm — 0.11mm
ba, 20-30 0~

1,jdo‘~ 200300t,., VČ.OdVOzsjiýsvnih
ITT)‘ do lUOtJtay ‘Ille 011 vČ. likvidace “$áženého odpadu

‘~ S letiby‘n lnvnkřm povirj‘u zas~páv1cy pil průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vČ “flY ornice

kj““«, 2030cm - ““min
‘~~* 30-‘o~,,

dst.5 ~«0?)WtvČ.0dvo2u&ev.lth
400 ItT)? do Moukky niv. 30 rn . vČ. likvidace ~4ěžené~od.v~

SPW‘IbýyT‘ lflvnkllm POWdIJ zas)máv&y pit průmétu pařezu přes 300 do 500 mm, vČ ceny ornice

~~30-43 on - oelese«
50.-Oo on

do ‚~ ‘000 nan vČ. odvozu dřevní h

an ‚vČ. likvidace vytaženého odpadu• PeLest, Wovnánlm P~WdvJ Z55W1á‘lcy pil průměru pařezu přes 500 do 700mm, vČ celly arnice

ks 106 150KČ 1590000KČ
ks 107 100KČ 10700.00 KČ

ks 107 100KČ 10 700,00 KČ

ks

ks 22 30000KČ
ks 22 20000KČ

ks 22 10000KČ

ks

ks 4 70000KČ
ks 4 40000KČ

ks 4 35000KČ

ks

3730000KČ

6600.00 KČ
4 400,00 KČ

2 200.00 KČ

13 200,00 KČ

2 800,00 KČ
1 600,00 KČ

I 400,00 KČ

580000 KČ

50~ev1C.l1(am ks00-900,
001.5 ~ ~ vč. Odvozu &evnl h - ks

‘rit 300, ~____

»‘~d1U ~539á‘1Oy pil Pn2miru pazu přes 700 do 000 mm, vČ ceny ornice ks

c*an~

ks I 180000KČ 180000KČ
ks 2 1100,00 KČ 2 200,00 KČ

ks 2 500.00 KČ I 000,00 KČ

&-g~ta~

-I

7500 KČ
KČ

700KČ

ks
ks

5 000.00 KČ

7 500.00 KČ
900.00 KČ

700,00 KČ

5 10000 KČ
- 70 400.00 KČ

ks 46 2800KČ 12880000KČ
ks 13 4500KČ 5850000KČ
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- ~“‘‘“““‘~j nebo ve svahu do 2:5, tdovin __________________________________________________rovin __________________________________________________

~I až 4 $ výměnou půdy /a so %
~~gstřátna 50% výměnu - objem díry =1/4 Ir d2 = 0,021 m3 Z toho 50% je 0,011 X 29 (poČet děr) = 0319 m3, včetně ceny
~fltu
~ysbatem (přes 200 d0 300 mm) včetně zatitJ ________________________________________________________________

rovin‘ nebo ve svahu do 1:5, sě‘ornů průmerni «neile do 0.lm

~ny S batefli (velikost balu přes 600 do 800mm): včetne zaliti ________________________________________
~hornině 1 až 4 a výměnou půdy na 50 %

„...tna 50% wměes - objem diryl/4 Is d2 = 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 xl (počet děr) = 0.135. včetně ceny dopravyr ________

~tavi~i~ty(~iika kOtO ořea 2 m do 3 ml
~61~igauvázánlm a inatataci přičniků (délky kOtO třes 2 m do 3 ml

.-— (3(5 k jedné dřevině). včetně ceny dopravy materiálu
tks k jedné &evin‘), včetně ceny dooraw materiálu

rovině nebo svahu do 1:5)

- 0ě c~ ~ravV materiálu _________________________

‘...tnát‘~k~9yéa~omy do4m). včetně likvidace a skládkováni odoadu

..‚..%výměnu . objem dily =1/4 Ir O~ = 0.021 m3 z toho 50% je 0.011 x 554 (počet děr) = 6.094 ms, včetně ceny

a stan (v*ákv do 0.8 m. šířky do 0.8 m), včetně likvidace $ skládkováni tdeadu

e~-~

ii -objem díry elM Ir d2 = 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 X 97 (počet děr) = 13,1 • včetně ceny dopravy

‘ lkůtůpřes2mdosm)
~act vřlčniků (délky kůlů n/es 2 m do 3 ml

~91rn (3 ks k jedné dřevině), včetně ceny dooraw materiálu
I ceny domaiN materiálu

a rovině nebo svahu do 1:5)
ůt~1x~waw materiálu
č~i*J!ě~o svahu do 1:5)

!i~rri2Xvrtsva mutče O,lOn‘ 8,9 m)) včetne ceny~9p90~ateriáTy,
‚‚ !~(~ny do ~ včetně likvidace a skládkováni odpadu

j~~g~púdy vč. náhradního substrátu — celkem
osin a první seče

~rnkujjurvn~t~ynlku o výměre přes 20 m2 — postnktm na Široko
ii a3,3 I). včetně ceny dopravy materiálu
hit0 mm, odabatini odumřelé ktltuiyvčatně likvidace a sktádováni odpadu

na hromady na vzdálenost do 10 m nebo hnsložtni na dopravni prostředtk — sebráním do 15

!z~!šně vrstva 0.02 m = 0,02 X 11020 = 220,4 mS, včetně ceny dooral matenálu

0.15 m

--.‚í.Vesyntiu 1:5) včetně p/iravy půdy, onoU, zapraveni a urovnání povr tiu hladiry álcem
‘WeiW 250 kgflna=254x 1.1 = 275 kg, včetně dopravy
~ij!bO S rozdelenim — umělým hnojivem na Šimko
0a33Q,6 kg), včetně ceny dopravy materiálu
Vi - Posečentm, nallypřenlm a odsk‘aněnlm napadávek a posečené trávy. raloženim na dopr.

—--

linac! z mzer‘yJwpoČtu
~m2 potij9kem na Široko (provedeno dvakát)
~iinahnlzdo,‘t~ aplikacI 3 x 0,0342 = 0,11), včetně ceny dopravy materiálu

~i~!~tanamwo~roved dvakát)
~yj~y~ivčetne likvidace a skládováni odpadu

~Ikem

ks
ks

m3

ks
ks
ks
ks

m3

ks
ks
ks

ks

m2
m2
m3
ks

ks
ks

m3

ks
ks
ks
ks
m2
m2
m2
m3
ks
ks

ks

‘-33~1813 m2 = hloubeni do 0,3 m — 544 m
~viobufl (55 kontejnerů polo ma

~ta-skl~ks

-)

~O,1Odo015m -

ks

29
29

0.319

29

0,135

3

554

en
88
8.8
554

2
2

0,27

2
2
2
2
2
2
2

0,2
2
2
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hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni)
y1,jy~tně likvidace dřevnl hmoty, naložení, odvezeni a skládkováni) ______________________________________

= celkem
—-----

do 10 cm růměrii kmene na řezné ploše pařezu

i~I nevhodných dřevina plotným frázovánlm kořenů do hloubky mIn. 20cm — v rovině nebo svahu do 1:5(0 průměw kmene
mrIW mm S odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, a natočením na dopravní prostředek o skládkováním)
~pařezu—celkem

ks
ks

8
O 15 00 0.00 Kč I

8000KČI 6400000Kč‘
0.00 Kč

150,00 KČ

~~LĹLI -

~ m2 1091,49 75,00 KČ 81 06175KČ

. i‘~—

ks 3 35.00 KČ 105,00 Kč
m2 1 30,00 KČ 30,00 KČm2 1 110,00 KČ 110,00 KČ

ks 1 25,00 Kč 25,00 KČ

50.00 KČ
4 350.00 Kč

550,00 KČ

1 450.00 KČ

30,00 KČ

207,35 KČ

250.00 Kč
070,00 Kč

75.00 Kč
250.00 Kč

75.00 KČ
75,00 KČ

650.00 Kč

75.00 KČ

20,00 Kč

87,75 KČ

90.00 KČ
20,00 KČ

180,00 KČ
90,00 KČ

540,00 Kč

ks
m3z tohoso %je 0.011 x4466 (početděr) =49.126 ms, sčetle ceny m3 49.126 650.00 KČ 31 931,90 Kč

~ ‚ - do 300 mm), včetně zalití ks ~ 5.00 KČ 22 330,00 Kč

trosUin (na rovIně nebo svahu do 1:5). včetně dopravy m2 1554 10,00 KČ 15540.00 Kč
~ —2Xvažvamulčeo,10m e165.4 m3). včětněcenydopravymateriálu m3 165,4 60600KČ 10557200Kč

íj 50% výměnou půdy vč. náhradního substrátu — celkem ks 4466 220 13390 KČ

: ~ kale do živého plotu ~vOměnnu kOde /a 50%. vČ. hloubeni iamek. vč. zaliti

4468

8 255,10 Kč

10.00 Kč 44 660.00 Kč

m3 6,094 650.00 Kč 3 981,10 KČ

85,00 Kč
~ (na rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopravy
a muče ~ m2xvrieva mvlče 0.10 m = 8.8 m3). včetně ceny dooraw materiálu

10.00 KČ 5540.00 Kč

10.00 KČ
7 480.00 KČ

750.00 Kč
880.00 Kč

6 600,00 KČ
24 461.10 Kč

100.00 KČL‘~....it balu vřes 500 do 800 mm): včetně saliti
coviniroetllnvhornlnel až4svýměnoupůdynaso%
‚výměnu, objem diry =1/4 Ir d2 = 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 X 2 (počet děr) = 0.27 m3. včetně cenydopravy

ul,e.q,~)

~32mKvčetnědopraw
‘2m(lksktednédřevlneL ..

ědevinI), včetni dopravy ~ .....~

~něwsNi (n4/oy]/ně nebo svahu do 1:5)
Idoprevy

(na rovině nebo svahu do 1:5)
taže 2 m2 s vilvva mdcc 010 m = n, mTI včetně dopravy

y~g,fltnělikyjdaovaskládkoy~0jodadu__________________
n&Wměnou p,~y vč. náhradního substrátu — celkem —~______________

150,00 KČ
200.00 KČ

850,00 Kč

300,00 Kč

20,00 KČ

175,50 KČ

10.00 KČ
40.00 KČ

110.00 KČ

lín v hornIně I až 4 a výměnou oůdv na 50 %

20,00 KČ

30.00 KČ
220.00 KČ

30,00 KČ
60,00 KČ

110.00 Kč

Oel bait přes 600 do 800mm); včetně zalití ks 97 Č

60.00 KČ

10.00 KČ
220.00 KČ

75000Kč
25,00 Kč

20.00 KČ
150,00 Kč
50.00 Kč

ks

ks 97 20.00 KČ

97

I 515,50 Kč

m3

250,00 KČ

13,1

ks

ks 291 35.00 Kč

650,00 KČ
97

24 250,00 KČ

- m2 97 30.00 KČ 2 910,00 Kč
m2 97 95.00 KČ 9 2)5,00 Kč

90.00 KČ

8 515,00 Kč

m2 89 1000KČ

8730.00 KČ

125.00 KČ
1 940.00 KČ

36 375.00 Kč

m3

10185,00 Kč

ks 97 133 931,00 KČ
ks

8.9
97

680,0 KČ
893,00 KČ

25.00 KČ

m2

6 052,00 Kč

11 020

625,00 KČ

3.30
m2

0.50 KČ

11 020

m3

320,00 KČ
6,00 KČ

5510.00 KČ

30.00

m3

1 056.00 KČ

m2

400,00 Kč
220.4

65 120.00 KČ

m2
11020

650,00 KČ

12 000,00 Kč

m2
11020

10.00 KČ

m2

143260.00 Kč

11020
2.00 KČ

kg

110 200.00 Kč

11020
2.00 KČ

22040,00 KČ

275
- t 0,275 3 000,00 KČ 825.00 KČ

kg 330.6 15,00 KČ 4 959,00 KČ

m2 11020 2.00 KČ 22 040.00 KČ

7.00 KČ
22 040.00 Kč

110,00 KČ
77 140,00 Kč
30250,00 Kč

ha 1.1

m2 684.0

517 440.00 Kč

m2
0.3

0.50 Kč

- - m2 ~‚0 600KČ 410400KČ

m2 342,0 4 e49eo Kč

342,0
320,00 Kč

342.00 KČ

0.90 KČ
96,00 Kč

307,80 KČ

ks

544 260.00 KČ 141 440,00 KČ

55 250000KČ 13750000KČ

55

ks

I 500.00 Kč

55

544

2 500,00 KČ

82 500.00 KČ

1813
440.00 KČ

137500,00 KČ

10.00 Kč.
239 360.00 KČ

18 130.00 KČ



owilsváni hrabán‘m V ‚owtě (úkon
odtIleel suti v lokalitě SatirIk - celkem
Navezeni úrodné ornice na Pob ovce“ louku

n2x

oovoz male,iálu do 20 1ml na místo (IB kontejnerů po IC m3)

Kvgml úrodná ornice (Q~ mna plochu 3545112 177.25 m3). včeljié ceny,gqpra‘«ymalentiu
wu‘l zemin ach ‘ch zůrodněni v rovin‘ přeso 10do015 m

~4lJvb‘l hrabánimvrovině ůkon en2x
odtihn hlušiny z Pobytové louky — celkem
MákJsd cal e za rice
‘u každé dřeviny bude individuálně posouzen rozsah navrhovaného zásahu

m2 3626 200KČ 7252,00K“
763 65200 KČ

ks IB 250000KČ 4500000KČ

m3 177,25 440,00 KČ 77990,00 KČ
m2 3545 1000KČ 35450.00K“
m2 7090 200KČ 1418000KČ

172 e2o.00 KČ
2 250436 15KČ

Výkaz výměr mlatově cesty

Akce: Projekt revItalizace sldeini zeleněv obd Psáry - DPS
Mlatové cesty

387 049.00 KČ
225048615KČ
263753515KČ

79.128,05 KČ
13187676KČ

2 648 537,96 KČ

(<Č I I‘ ssain,syi«

60 cena sat, celkem

641 45000KČ 286450KČ
1379 320.00 KČ 441 280 KČ

729 730 KČ

CELKEM BEZ DPH MLATOV CESTY
Cťevá cena bet DPH

mi 21%
H

REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY

KČ
KČ

KČ
KČ

72973000KČ
729 730 00 KČ

15324330KČ

CELKEM DEZ DPH SADOVÉ LJPRAVY
CELKEM DEZ OPII MLATOVĚ CESTY

cena bez DPH

21%

~ ‘4I~‘ita ~2014 Ing. Lenka Vyhnálkovi

rden
i W 13 41201 Li měhce

11 (.120J4l653265
‘s „3 627 DIC C227263827

wwwyaiĹicn-ilntt~

2 848 537 98 KČ
72973000KČ

3 576 267 96 KČ

751 43827 KČ
4 23 KČ

178 913,40 KČ
37571,81 KČ

216 485,21 KČ

375718136KČ
789 008.09 KČ

454818945KČ

REKAPITULACE
Rceulnn‘ matedil bez OPII
práce bez DPH

~a ‚osllinn‘ materiál a ráce — celkem bez DPH
V6*≠ l0WO~~‘~‘~ nškjady .3%
Rezerva
Celková cena bez DPH

DPH 21%
H

název
I mlatových cest

kace MLI . metel“ . un hmoi
‚ ‘nénjbnlk ML2 vČ. malell U Un hmot

m chcest.celliem

K6
KČ
KČ

KČ

REKAPITULACESADOVĚÚPRAVYAMLATOVÉCESTY

5(5%) BEZ DPH
~H 21%

a $ DPH

KČ
KČ
KČ

KČ
KČ
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PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SUBDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Subdodavatelské schéma

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Popis části VZ realizovanéObchodní jméno, sídlo a iČ subdodavatele subdodavatelem

Litoměřicích dne 29.10.2014 u~y4enhine
. 4 13 41201 Litoměřice

4~Q~ 415 522 656
27 DiČ~ CZ27263621

- ä j

~..r.o.
Ing. iloš Náprstek, jednatel společnosti

5“



sov‘) harmono ram - lIZ: “Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“
2014

Měsíc 20. -30.11. prosinec
SADOV UPRAVY
Kácení
Výsad ba
Založení trávníků
Ostatní
MLATOVE CESTY
Mlatové cesty

V Litoměřickh dne 29.10.2014

leden ( ůn•r

2015

březen duben květen Červen Červenec srpen

rdenline s.r.o.
iloš Náprstek, jednatel

Gardenljne
Šrov~ 305‘13 41201 L~tom0řice

ri, •420H16532556
22 o3 82? DIC C?27263827

Rok
záři


