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předložení nabídky zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle

* 38 zákona č. 137/2006 Sb. o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisu na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem

Datum: 3 1.102014 Marcel Holeček
předseda představenstva
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PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Projekt revitalizace sídelní zeleněv obci Psáry II“

Údaje o dodavateli

H REKULTIVACE, a.s.
akciová společnost
Černovice 226, 430 01 Chomutov
25032739
CZ25032739
±420 474 625 699

h-rekultivace(ä~h-rekultivace.cz

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul:
Telefon:
Fax:
E-mail:

David Kulvajt, obchodní ředitel
±420 474 625 699/777 787 803

dk(~h-relwltivace.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět
Hodnota 21 °0DPHvKč

zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH 2 751 485,89
577 812,04

3 329 297,93

Oprávněná osoba dodavatele

Marcel Holeček, předseda představenstva
Vratislav Fronk, člen představenstva
David Kulvajt, člen představenstva

—‘-—,- ~‘r~
~ KULTtVACE~ ~

H.REK‘JtJIVACE.CZ
H REKUCTIVACE. as.

30 01 CHOMUtOV
151 ČEPNOVtGE 716 Z

IČ 25032739
.. DIČ: C125D37739

420 .174 625 699 —

V Černovicích, dne 31.10.2014

Poznán*a: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednání za společnost.

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

Název zakázky:

Obchodní jméno:

Právní forma:
Sídlo, resp. místo podnikání:

iČ:
DIČ:
Telefon:

Fax:
E-mail:

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul

Telefon:
Fax:
E-mail:

Společnost_zastupuje samostatně předpenstva
±420 474 625 699

I_
‚ h-rekultivace@h-rekultivace.cz

Podpis oprávněné osoby dodavatele: Marcel Holeček
předseda představenstva

Razítko:



H-REKULTIVACE

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný Marcel Holeček~ předseda představenstva společnosti
H-REKULTIVACE, a.s., se sídlem ~Cernovice 226, 430 ‚01 Chomutov, ICO: 25032739,
čestně prohlašuji, že: ‚ - :. . ..

- uchazeč předklád~ jMco‘ sóučást nabídky závazný písemný Návřh. siiiÍci~uvy o dílo, který je
přílohou č. 4;zadávačí dokumentace a obsahuje závazné obchod?ií,~platébní a kvalitativní
podmínky realižace předmětu plnění veřejné zakázky, ‚.\ ‚ .

. (‘.,,. ‚ ‚- .‚ ~.‚ ‚
- podpisem zavazneho Navrhu smlouvy o bdilo uchazec pine respektuje veskera ustanoveni
obchodníchpodri-iínek uvedených ve vzorovém návrhu smlouvy, .

1/ N
. ‘! . 4~ t‘

- zavazny Npvrh smlouvy na realiza& verejne~, zakazky odpovida po obkahove strance
požadavkům žadavatele závazným pokýnům“~ro~ příjemce podpory v OPZP obsahu‘~nabídky
uchazala je doplněný pouze o id~tifil&čAíJúd~je,j~knabídkovou cenu a údaj~ požadované— ‘ ; ~-.;~‘- ~ .
zadavatelem, .

l“;i L . : -‚.‚- :

- nabiä~Ď u~hazeče r~spektuje vyi~zene obchodni podrninky4~~v.žadne sve častť~neobsahuje
ustanoveni, ktere by bylo v rozporu se stanovenymi obchodnimi podminkami, . t

~ \\ \V W\~V H-~Li-KuLH Vt\ - F- c: —
- navrh smlouvy je podepsany osobou opravnenou jednat jmenem uchazece, / ~‚

~ \\. . Ť
- níže uvedčné ~iří1ohy jsou nedílnou součástí smlouvy: ‚‘! J

‘.;,! ‚ ‚:‘,
Prilohďc4j \Oceneny vykaz vymer ~
Příloha Č. 2~. H~rmonogram prací ~p‘~k-ľ, ~

i / N ý
‚/4 N~

4‘ .‘~. .« ..‘~S~J.Ýr rď ~
. ~ .. .-..‘ i‘!X‘\JP“—. <

VCemovicíchdne 31.10!2014‘‘ ~—-——--‘‘

Ma ~ I oleček
předseda‘. ředstavenstva

Příloha:
Závazný návrh smlouvy o dílo

H-REKULTIVACE,
Černovic. 226, 430 01 Chomutov, teL/fax: 474 625 699. e-mail: h-rek ltivace.?&h~rekultjvace.cz. www.h-rekultjvace.cz

IČo: 25032739. DIČ: CZ25032739, bankovní sp jení: ČSOB, as., pobočka Chomutov, č.ú.: 129034332/0300

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008
Společnost zápsána v OR u Krajského soudu v listí nad Labem, oddíl B. vložka 1711.



I. Smluvní strany

Lzev: Obec Psáry

lo: Pražská 137, 252 44 Psáry

Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta@psary.cz

Telefon/fax: +420 602 754 837 +420241 940514

iČ: 00241580

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

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále Jen „obj ednateř‘)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H — REKULTIVACE, a.s.

Sídlo: Černovice 226, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

K jednání pověřen: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

E-mail: h-rekultivace@h-rekultivace. cz

Telefon/fax: ±420 474 625 699

iČíniČ: 25032739 CZ25032739

Obchodní rejstřík: oddíl B, vložka 1711

Zápis u: Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov

Číslo účtu: 129034332/0300

Smlouva o dílo č /2014

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

Objednatel:

r
J

(dále jen „zhotovitel“)

P



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.

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, s jejichž obsahem je spoj en 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
dukaz 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.

9. Součástí této smlouvy je;

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

V Psárech, dne: V Černovicích, dne: 31.10.2014
‚p~ E~
~ L-~

Za objednatele: Za zhotovitele: ‚ J

CKULUVACECZ

-. ČE$~NOvIc~ 226 I ~
.%~ IJOOICHCMLgQ‘, J
) IČ. 2.0,3739 ‚J .~.
.8.~ DlČ:cnso32739 ;~..

•.l2~ 471 925 699~,y‘ O

~‘ —2:._--~
Marcel Holeček, př1. séd. d~ta~venstva
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REKAPITULACESADQV UPRAVYAMLATOV CESTY
~l DPH ADo‘] UPR~W 233344039 ~(3

ceu~MBEzopHM TO‘] CESTY 13043 K

óezDPH 2?5143589KČ

57781204KČ21%
68.2014 Ing. L.enks Vyhnálková

„~o“icId1 dne 31 102014 CEG $t4L,

A
Holeček. předsedo představenstva

(pí

~r1Í~uLflvAc j~‘

E0
W,l1~REXlJLTlVACE.C2 )
H.PEKIJL7IVACE.a.s. ;

ČEPNOVIC[ 2?G ;
43001 CHOMUIOV

Čt 25032739 /
Olč: CZ25032739I ?•420474625690,.
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Výkaz výměr sadové úpravy
Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleněv obcI Psáry - DPS

NIN ~ ‚~atn ‘mated I
Český název výsadbová počet

‘R si R~‘ avar miáČn velikost kusů cena za kus cena celkemjavorml‘w 14—16 3 220000KČ B60000KČ
javorstňbmý 14-16 lo 220000KČ 2200000KČ

_.~gxramea‘BdohF jirovecčervený 14—le I 220000KČ 220000KČ
alters vá 14-IS 5 220000Kč 1l00000KČ

astU břizabšloko‘á 14—18 ? 220000KČ l540000KČ
tas ta‘paursscarfel‘ 14-16 8 220000KČ l760000Kč

jabloň 14—16 6 220000KČ 1320000Kč
:vanEssalunw 14-16 3 220000KČ 860000KČ

třešeň ptaČl 14—16 ii 2200,00 KČ 2420000 KČ
dub letni 14—16 9 220000Kč 19800 00Kč
lipa trdČ.tá 14—16 7 220000Kč 15400,00Kč

rascoráata‘Esacta‘ lipasrdčitá 14—16 21 220000KČ 4820000Kč
jilm habrolistý 14—16 3 2 200,00 KČ 660000Kč

s«nnsyj~jov6hotypu5balem_celkom 14—16 3 220000KČ 660000KČ
soosnysbalem ~‘ 21340000KČ
t~t~tótWJa modřin opad ‘

saořnyabalam — celkem 150 “200 2 2 000,00 Kč 4 00000 Kč
~‚j.nekonitener0Van6—nažlvýplot 2 4O0OOOK~

battius ‘ lot habr Obecný
LJgultttsTlItt1Q5N laČizobobecrt‘ 30—40 331 1500Kč 498500Kč
we nakontejnetované — na ž14 plot-celkem 30—40 223 1500KČ 334500KČ
~rostliny fl4 8 310 00 KČ
$eteds dřišpál Thunbe Ov

5‘ leIle‘ dřštálflwnbergův 30-40 Ii 1900KČ 20900Kč
xdandonensjs ořechokřidlec ctandonský 30—40 48 1900KČ 91200KČ

Co,tmalte ‘ nteonia nela‘ svldabjlá 20—30 69 1000Kč l31100Kč
c.asierdanvnen ~i~WĎ~i~ařův 40—60 3 1900KČ 5700Kč
ctftnnsIrn‘derrk‘rten ‘Coral Beauty skalnik Demmerův 20-30 49 1900Kč 03100Kč

SkaInlIc 20—30 439 1900Kč 834100Kč
40—60 14 1900KČ 26800Kčlrt3puknež~ý 20—30 15 1900Kč 28500Kč

E a ‚řs brslan evropský
otaetc.nasxsu pbs kdoulovacnádhemý 40—60 14 1900Kč 26800KČ
Foq&Ma x IntsrmedJa zlatice prost?ednl 40—60 2 19 00 Kč 3800 Kč

uns ttezalka kahškatá 60—80 13 1900KČ 24700Kč
hořřzosnsřfs ‘wiltonir aloyse polehlý 20— ~0 20 1900 Kč 38000 KČ

levandule Úzkolistá 20—30 351 1900Kč 668900Kč
Lats‘anhhda zimolezletklý <10 25 1900KČ 47500Kč
Lo~s M zimolez kloboukalý 20—30 81 1900Kč 153900Kč

oomnrnius pustotyt věncový 20—30 70 1900Kč I 330 00KČ
WoUuS‘Olabolo‘ lavotal(alinošstá 60-80 10 1900Kč 10000Kč

mze tran,‘ boroyicakjačGnom 40-60 54 1900Kč 102600KČ

mochnaWoyit~ 20-30 16 1900KČ ~00Kč
PWw~ tnj*osa ‘snowsake‘ mochna lďovitá 20—30 236 1900KČ 446400Kč

vttapu rová 20—30 is 1900Kč 28500KČ
30—40 199 1900KČ 378100Kčsa os ‚ rosonannwolta vrba ptazwá rozn,erýnoltslá 30—40 100 1900Kč 361000KČ

StmIWařa vrba sirnatá
30—40 388 1900KČ 733400Kčtavolnik ‘znaČný 40-60 174 1900Kč 330600Kč

bskWsMřJa tavolnik břizotistý
xb‘smswa ‘Anito waterer tavolnik nizt‘ý 20—30 152 1900KČ 2 888 00Kč
‘hornina ‘Goldflame‘ tavotnik nizk‘ 20—30 89 1900KČ 169100Kč
xtenttoo‘lai tavotnik van Houtteův 20—30 73 1900Kč 138700Kč

‘tne princess‘ ~ 40-60 12 1900Kč 228 00KČ20—30 135 1900Kč 256500Kč
~ ‘Golden Princess‘

tav0tniklap~~ý 20—30 13 1900KČ 24700KČ
‚ lavolnik ~ponský 20— 30 56 19 00 Kč I 064 00 Kč

korunatka klaná
xcbenewt,j ‘Hancock‘ melnik Chenaultůy 20—30 425 1900KČ 807500KČ

‘W. n~w 20—30 471 1900KČ 894900Kč
— celkem brČál menši KID 536 19 00 KČ 10 184 00 KčCelkem za rOatllnn‘ materiál bez Ď~ii 44% 8486400K

31056400KČ



m2

ha

ks 29
ks 29

m3 0,319
ks 29
ks I
ha
ks

ma 0135
ks
ks
ks 3
ks 3

ma
m2
ks

ha 4456

m3 49126

ks 4466
m2 1554
ma 155,4
ks 4466

ks 554

m3 6,094

m2
m2 se
m3 88
ks

ha 2
ks 2

m3 0,27

ha 2
ks 2
ks 2
ks 2

ma 2
m2 2
m2 2
ma 02
ks 2
ks 2

ha 97
ks 97

ma 13,1

ha
ks 97
ks 291
ha 291

m2 97
m2 97
ma 89
ma 8.9
ks 97

I 900 00 KČ
3 500 00 KČ
400000 KČ

000KČ

50.00 KČ
2000 KČ

80000 KČ
2000KČ

200000 KČ
500 00KČ
500 00KČ
600 00 KČ
10000 KČ
7000KČ
7000KČ
10,00 KČ
5000KČ
3000KČ

10000KČ

400.00 KČ
400 00KČ

600,00 KČ

100 00KČ
7000KČ
7000KČ
1500KČ
5~00 KČ
3000KČ
1000KČ

550 00 KČ
8000KČ

40000 KČ
40000KČ

60000KČ
bO 00 KČ
7000KČ
7000KČ
1500KČ
5000KČ
30 00KČ
1000 KČ

550.00 KČ
8000 KČ

16 372,35 KČ

16 372 35 KČ

1 450 00 KČ
560 00KČ
255,20 KČ
580 00KČ

200000 KČ
500 00KČ
500 00KČ
l08,00KČ
IOO00KČ
7000KČ

210 00 KČ
3000KČ
5000KČ
3000KČ

10000KČ
6 563 20 KČ

l339800KČ

29475.60 KČ

l339800KČ
15 540 00 KČ
85470 00 KČ

157 281 60 KČ

1 662,00 KČ

3656,40 KČ

264 00 KČ
880 00KČ

4 64000 KČ
11 30240 KČ

800 00KČ
800 00KČ

162,00 KČ

200 00KČ
14000 KČ
140 00 KČ
3000KČ

10000KČ
6000KČ
2000KČ

11000KČ
l6000KČ

2 72208 Kč

3680000KČ
3880000KČ

7860,00 KČ

970000KČ
8 700 00 KČ

20 370 00 KČ
4 365 00 KČ
485000KČ
2 910 00 KČ

890 00 KČ
4 89500 KČ
640000KČ

~.) počet cena za tj, Celkem

ks 106 30000KČ 3180000KČ
ks 107 30000KČ 3210000KČ

ks 107 l00,OOKČ 10700.00 KČ

ks l‘60000K5

ha 22 40000KČ 8800.00KČ
ks 22 40000KČ 860000KČ

ks 22 100,00 KČ 2 200,00 KČ

ks IOS0000K8

ks 50000KČ 200000KČ
ha 4 500.00 KČ 2 000,00 KČ

ha 200,00 KČ 800,00 KČ

ks *80000K6

ks i 70000KČ 70000KČ
ks 2 700,00KČ l40000KČ

ha 2 200,00 KČ 400.00 KČ

ha 250000KČ

ks 200000KČ 2000,00KČ
ks i l000,00KČ l00000KČ

ha 300,00 KČ 300,00 KČ

ks 330000KČ
ha l0500000K8

ks 46 0740000KČ
ks 4550000KČ
ha 8 3200000KČ
ks 000KČ
ks IS‘ 900 00KČ

1091,49 15.00 KČ

kunce

Intravilánu ěrlunene 10 -2Ocm
rovině nebo svarw Is) do200,rnm ~0~~kmene, vč odvozu dřevni hmoty

y~ t etu do 200mm do hloubkym‘naocm prumeni lonene. vč, likvidace ‘~IěŽenéh0 odpadu

po psiezech dovezenou ornici 5 hrubým urovnáním povrchu zasypávky pil pruměnj pařezu přes 100 do 300mm, vČ ceny onutce

(jmi! atnemu St inflvllánu prOmě, kmene IO-200m - celkem
intravilánu růměr kmene 20— 30 cons

p9jca& snonsu V rovině nebo svahu do 1:5 200‘ 300 mm. vČ, odvozu dřevní hmoty
—I růměru 200- 300 mm do~

po peřezec~ dovezenou ornIci 5 hrubým urovnjnlm povrchu zasypávky ph prGrněru pařezu přes 100 do 300 mm, vČ ceny ornice

lUce~ auDinu v intravilánu průměr kmene 20— 30 cm Celkem
Kiceci sanu v lnusvčánu rinser loslene 30-40 cm

avomu v rovině nebo svahu do 1:5) 300- 400 mm, vč. odvozu dřevní
O růmiru 300-400 mm do hloubky min 30 001 vČ likvidace MjLj,,,,,,,

~po pařezech dovezenou ornici s hrubým urovnáním povrchu zasypávky ph prirr,ěnj pařezu Přes 300 do 500 mm, vč ceny ornice

g‘e& stromu v lntřavlljsiu průmer ksnsene 30—40cm -. celkem
c‘ce& nvcnnnu v mlravilánu, měr kmene 50-60 cm
~j“n‘ ntsmssu v rovině nebo svahu do 15) 500 600 Č Odvozu dřevní hm

máru 500.600 mm do hloubkvr.6.‘sn~~jjik~~é±

j~ po pařezech dovezenou ornici s hrubým urovnáním povrchu zasypávky pil průměru pařezu přes 500 do 700 mm, vČ ceny ornice

~ednu“ Intravilánu průměr kmen. 50-60cm - celkem
„~ tunu v Intravilánu průměr kmene 80-00 cm
Pokicenlstronlu v rovině nebo svahu do 1:5)800.900 mm,vČ. odvozudřevnj hmohj odpadu
o~nntel řezu o ěnj 800‘ 900 timi do htou ~

zjs,p jam po pařezech dovezenou ornicí shnjbým urovnáním povrchu zasypávky pil primáni pařezu přes 700 do 900 sm,, vč ceny ornice

dlenI steinu y intravilánu průměr kmene 80 —90 cm — celkem
KácenI atronsů - celkem

~
kat one II. včetně likvidace dřevni~

~ tniln~ vČelně likvidace dře I hmo~ na ožení odvezeniaskmdk~, ‘)
hal he IV.‘ vČalně uk cedřevníi~ity naloženi, odvezeni a skládkování)

~výprořez stromů - Celkem
ooau,nanst náletu do I0 Cm prům Ins kmene na řezné pb‘. paře
Odonnění nevtsodnýcjs dřevin 5 plošným ‘rázováním kořenů do hloubky min. 20 cns — v rovině nebo svahu do 15 (o průměru kmene
ps~u) do 100 mm s odklizením vytěžeosá dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, naboienim na dopravní proslředek a skládkováním)

od~aněnI náletu dolo cm P!!~!$!1~J~ na,feznáploeepg,zu —celkem
piesesent rostlIn

i dřeni k~:5, křovin
tt‘tenni k ezováni rosuin v hornině i až 4 si měnou pidyna
Platabai substrát na 50% výmenu-o~~ díry e1i4 ir d2 Óó~i ma z toho ~ö‘ i,011s29(j iICÍ‘Če cony

d sbelem řes200do300mm)~n~tí
dřem k !~ernIbezbe~.J~meviěneboveh

~ 800mm : ~ zaliliMedosnI mek~
Plstekm aubslrát na % Sylviinu objem dny 1f4 si d2 0.27 maz boho 50% je 0,135x1 (poéet děr) 0 13Š vČelné ceny dopravy
láetvenr &a třem‘ a
Osem,‘ kilO k dřeviněs uvázán,m~
Cena kůlů a čolků k dřevinám~ malenábu
Cese ze ůvezek k
3setovent obaju kmene v edně vrnIvě na rovině nebo svahu do IS

na zhotovení obalu, vČehae ceny~pm~ malenálu
astatů iČákyakeřověssro,~j~ z~r~etne lkvidece a skíádkoyáni Od u

nesezeni rostlin ; celkem
‘ dbeko nerov‘ho keře

U~ke~m~sYánirosunvhoma)elaž4s‘Ýrnenoup~%%Nttebsi su Sát na ~% výměnu, objem díry =114 ii d2 = 0,021 ma z tohi‘so % je 0.0111 4486 (počet děr) 49.126 ma, včetně ceny
meleotábu

kkátováni en rh rosllin
‘ ateid 5 belem

cena lmdbavacj ki íocha mesiČe 1554 m2 x vrtsve muíČe O I

j~y vČ. náhradnlho substrátu — Celkemdtadiveho otu
‘&!~5i~kontefnjrovaného keře do živého ploIus.,rn64oup~k~ 50% vč hboubenijamek vČ zaíiti

istbstrá‘~—~-_~. rd2~0 021 m~z toho~ ceny
metevtálu

Aeza tvarováni ‘cín Ii a stěn vý~ydoo8mei~~6) včetně íikvidace a skládkování odpadu
‘kočováni es!k rosein ne rovině nebo svahu do IS vč~tněd
Cire nsutčeveci kůry „ke mutče 88 m2x vrtsve mulče 0,10 m -8.8 m3vČe cenyj~p~~~ matenáto

divého otu _ celkem
ttromu a belem
divu 5 beíam (ve~~tbeíu‘00d~

roslln v hornině I až 4 5 výměnou půdy ne 50 %
substrát na~ 0,27 maz tohW5čq~‘jj~ 3si~‘~~~‘ e 027~i~5‘Četné ceny dopravy

kě*vení dievi vč (~j!~Sůíj~o2~)
Otaseel kůlů k dřevině5 uvázánim
Cena kitů k dřevinám~
Cena ze ůvazek lha k dná dřevině vČetně dnorpvy
Čmioveni Obalu kmene v ni vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena na zhotovenI obalu včelně do
I&iČsváutt n‘ roslkn na rovině nebo svahu do 1:5
Cena fl5slČovscj ki a muíČa 2 ma s vrlsva mulČe 0 10 m =

ken látati n‘~ včetně likvidace a skládkováni od adu

pády vč. náhradního eubstrátu — celkemdbe ele ováho stromu a babem
dřevi 5 bejem veliboss balu

~I až4 S vyměnou pudy naso
strálna 50% nýiiienu ‘objem di~Tj4~‘~2 0.27‘maztoho 50 je 0,135 x97 (počet ďěr) e 13,1‘7~4j7~e ceny dopravy

“«ni dle třemi a vice~
~5asenI kitů k dřevin‘ 5 uvázáním5 inalelec) Přičfltki(~yk0f~j~j,,,~
Cena ksjI~ a bitkO k dřevináon, dálb/s2m,(a,ks~(_L~vin~)Čema malehálu
‚~it ze ivezek k~matedálu
~tivitfll césiu kmene vjodné vrslvě (na rovině nebo svahu do Is

na zhotoveni oba včelně co dopravy maten
~koČovánt en ck rosllin (na rovině nI~ ~tsu dols
Cena SStItčOvec, ků Jp~~č,~nčesg m2s vilsva mutČ.~

t5SOnsi~ ‘chovnýj ke~vá5lmm~) včetně íikvida~‘s~j~jJ~jj—

3.00 KČ

€0000KČ

300KČ
1000KČ

550,00 KČ

300KČ

600,00 KČ

300KČ
1000KČ

550.00 KČ



alel. stornu a belem do jamek a 50% ‘~~!~)~‘dy vč. nibradnlho substrátu — celkem
W!~~j~vnIlcu zahradnickým zpúsobem včetně ceny osiva a prvni seče

cod Iani ůdy před založenim kultu nebo távnlku O výmif5,přes 20 ‚„2 slitkem ne Široko
řiettlcid dávka 3tihe axil = 331). včetně ceny dopra‘y materiálu

1‘~~ na hloubku přes 50 do 150 nim, odslreněni odumřelá kultury včelné likvidace a skládováni odpadu

bastene z pozemku s odkl‘zenim na hro‘nady na vzdáIenosl do lom nebo hnaložani na dopravní prostředek — sebránim do IS

ssiteuát na založeni trávníku — báně vrstva 0,02 m 0,02 x 11020 220,4 ma, včetně ceny dopravy materiálu
zemin schopflých zůrodněni v rovině přes 0,10 do 0.15 m

‚~‚ frézováním v rovině
._„j~ hrabáním v ‚„vině
.sJa& wávnllw strojně (v rovině nebo ve svahu 1:5) včetně plirevy půdy, osetí, zapraveni a urovnání povrchu hladkým válcem

~_~‚ ~‚eniJho osiva (lUiSini směs) ph ‘sevku 250 k~me 250 x 1.1 275 kg, včelně dopravy

~e půdy nebo trávníku rozprostřením nebo s rozdelenlm — umělým hnojivem ne Šjroko
~~(30 qiini2 0,03111020 330,6 kg), včetně ceny dopravy mateiiMu

~.‚„énycos ploch vč. salt (strojně - posečením, nekypřením a odstraněni‘“ napadávek a posečené trávy, naloženlm na dopr.
a odvozem na skládku do2O km

t*vnlku zahradnickým způao&se,ns včetně ceny osiva — celkem

Ljhld Is lnveznl kMdlat5ryj~ynoutrt,aa bohemie. - na k≠ nákladů bude využito Hnací zrnem7 ‚tz
cd evelenl řed založenlm kultury nebo távnlku O výměře ples 20 m2 — postřikem na Široko (provedeno dvakát)

10íŠe‘bcád dávka 30ha 3100684v 0.21. na hnlzdovilou a likaci 3 x 00342 = 01 I). včelné cenydoor~ materiálu
0._~ě založeni založeni kultury lřdcem hnlzdoviti ne rovině (provedeno dvekái

Rorěe& isa hloubku les 50 do ISO mm odstraněni odumřelé kultury včetně likvidace a skiádování odpadu
uriidece ploch Invazní křtdlatky Reyosoutrla a bohemice) — celkem
Odtižt‘ll zels(n a kamenivem v lokelilě Šlánřik
patlám1 zánosů provedených na sucho a naloženi‘“ ne do ravni proslředek (plocha k odtěženi 1813 m2 hloubeni do 0,3 m 544 m3

~ »těženého materiálu do 20 km na misto uložiště (55 kontejnerů po 10 m3 )
~ž«lí ěženlátso maleriálu do 20 kin na m sto uložiště — skládka

~c materiálu do 20 km ne místo (55 kontejnerů po io ma)

tgavl (sodná omice 0.3 m ne plochu 1613 m2 544 ma
Izemln soho ‘cli zurodněni V rovini pleso lOdoO 15‘“

CedjIlvmnil ‘ hrabáni‘“ v rovině ukon roveden 2x
OdtaženI aud v lokalit‘ tědřlk — celkem
„avezenl úrodné omice na Pobytovou louku

~vozrnata‘tálu do 20km na misto (18 konteineni Po lOma)

f‘db,l ‚odná onuce ‚~05 ni ne plochu 3545 m2 177.25 m3) včetně ceny dop~~yy materiálu
eden zemIn Soho sých zurodněni vrovině sO lodoo 15 m

okddevánl ‘ hiebánim v rovině ukon proveden 2v
Odtaženi hlušIny s Po tou — celkem
Nitdadyeelkans‘a Ce

u každá dřeviny bude individuálně posouzen rozsah navrriovaněl‘o zásahu

148 83000 KČ

m2 11020 100KČ IIO2O00KČ
I 3.30 30000Kč OgO00Kč

m2 1i020 400Kč 4é08000Kč

m3 30,00 30000 9000.00Kč

m3 2204 50000Kč l3224000Kč
m2 11020 500Kč SSI0000Kč
m2 11020 100Kč llO2000Kč
m2 11020 200Kč 22040,OoKč
m2 11020 300Kč 3300000Kč
kg 275 8000Kč 22000,00Kč
t 0,275 3000000Kč 8250,00Kč

kg 330,6 3000Kč 9918,00Kč

m2 11020 300Kč 3300000Kč

ha ii 301 77800KČ

m2 6840 100KČ 63400Kč
I 0,3 300.00 Kč 9000 Kč

m2 3420 100Kč 34200Kč
m2 584,0 8,00 Kč 5472,00 Kč
‚„2 3420 esaaooKČ

m3 544 27000Kč 14668000Kč

ks 55 160000Kč 8800000Kč.

ks 55 50000Kč 2750000Kč

ks 55 l600,00Kč 8800000Kč

‚„3 544 55000Kč 29920000Kč
m2 1813 900Kč l63i700Kč
m2 3625 200Kč 725200Kč

673 14900Kč

ks 18 1 800,00 Kč 28600.00 Kč

‚„3 17725 55000Kč. 0748750Kč
m2 3545 9,00 Kč 3i 90500 Kč
m2 7090 200Kč 1418000Kč

172 372 50 KČ
I ‘8488005 KČ

ks 97



Výkaz výměr mlatově cesty

Akce: Projekt revItalIzace sídelní zeleněv obci Psáry - OPS
Mlatové cesty

čet Celia zet. celkemh cast

~matové oas s flkeca Mil vč. malenáiu Sonu hmot 841 440.00 Kč 282 040 Kč
ztracen obrubník ML.2 vč. materiálu řesunu hmot ce 1379 95.00 Kč 131 005 Kč

hook-celkem 413045KČ

REKAPITULACE MLATOV CESTY
SEZ DPH Ml_AT V CESTY 41304500KČ

41304500Kč

8873945Kč



Stavba: Projekt revitalizace sjdelni zeleně v obci Psáry II

Objednatel: Obec Psúry

Zhotovitel: H - REKULTIVACE, a.s.

. . . . 2014Popis praci - realizace vysade

předpokládané předáni staveniště, zahájeni prací

Káceni stromů, odstraněni náletu

Výškový prořez stromů

Založení mlatové cesty

Přesazení rostlin včetně ukotveni dřevin kůly, zhotovení obalu z
uty, mulčováni a výchovného řezu

Výsadba keřů včelně mulčování

Výsadba živého plotu včelně řezu a tvarováni

Výsadba stromů včetně ukotveni dřevin kůly, zhotoveni obalu z
uty, mulčováni a výchovného řezu

Založeni trávníku zahradnickým způsobem včetně první seče

Likvidace ploch invazní křidlatky

Odtěženi zeminy s kamenivem v lokalitě štědřík

Odtěženi hlušiny z Pobytové louky

Publicita

tjkončení, vyklizeni a předáni díla

Zahájeni prací: 20.11.2014
Dokončení prací a předáni díla: 30.09.2015

V černovicích dne: 31.10.2014 Marcel Holeček

předseda představenstva

20.11.

2015
1~1 12 5

I



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

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

k veřejné zakázce

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že dodavatel

Obchodní název, jméno H - REKULTIVACE, a.s.

Sídlo Černovice 226, 430 01 Chomutov

Ičo 25032739

splňuje:

— základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením * 53 odst. 1 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (čl.3.1.1.),

— profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením * 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(čl.3.1.2.),

— 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 (čl.3. 1.4.),

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno a příjmení: Marcel Holeček

Funkce: předseda předsta

Podpis:

Místo a datum: V 4



Příloha Č. 8

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

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost H — REKULTIVACE, a.s., se sídlem Černovice 226,
430 01 Chomuto‘~ ICO: 25032739 je jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilá
splnit předmět veřejné zakázky „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“; dále
místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly
ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této veřejné
zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil
správního deliktu dodavatele ve smyslu ~ 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu. ~

~ HjR~KuLrJvAcE‘ \\~
V Černovicích, dne: 31.10.2014 3i~ w‘í~ j~u~Lj~vAcE.cz



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

k veřejné zakázce

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Já, níže podepsaný Marcel Holeček, předseda představenstva společnosti
H-REKULTIVACE, a.s., se sídlem Cernovice 226,43001 Chomutov, Ičo: 25032739,

čestně prohlašuji, že:

a) nelze sestavit seznam statutárních or2ánů nebo členu statutárních or2ánů, 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) uvádím tento pravdivý seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu:

jediný akcionář — Marcel Holeček 100% akcií

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

V Černovicích, dne: 31.10.2014

Marcel Holeče - dseda představenstva



V

Cestné prohlášení - nabídková cena
Já, níže podepsaný Marcel Holeček, předseda představenstva společnosti

H-REKULTIVACE, a.s., se sídlem Cemovice 226, 430 01 Chomuto‘~ ICO: 25032739, čestně
prohlašuji, že:

nabídková cena uchazeče je stanovena za provedení předmětu veřejné zakázky, je
stanovena pro danou dobu plnění jako cena 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 nákladu souvisejících,

celková nabídková cena je v návrhu smlouvy o dílo a krycím listu uvedena v české měně
v členění:

realizace dle rozpočtu sadové úpravy 2 230 179,74 Kč
rezerva5% 108261,15KČ
realizace dle rozpočtu mlatové cesty 413 045,00 Kč

- Cena celkem vč. rezervy bez DPH: 2 751 485,89 Kč
- 21% DPH: 577 812,04 Kč
- Cena celkem vč. rezervy vč. DPH: 3 329 297,93 Kč

nabídková cena je uchazečem garantována do ukončení doby plnění,

cenu prokazuje uchazeč předložením oceněného výkaz ~V‘Ýh~ěri.(p~říloha č. 3

-r .ZKULTIVACE \\.

~ wv‘ ~=~E.c2 j~I3OWCHQMUIQV

Marcel d

předseda před avenstva

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

H-REKULTIVACE as.čemovjce 226, 430 01 Chomutov, teljíax: 474 625 699, e-mail: h-rekultivace h-rekuItjvace.cz~ www.h-rekultjvacecz
Ičo: 25032739, DIČ; CZ25032739, bankovni spojeni: ČSOB, as., pobočka Chomutov, č.ú.: 129034332/0300

ČSN EN Iso 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN ONSAS 18001:2008
Společnost zápsána v OR u Krajského soudu v Ústi nad Labem. oddíl B. vložka 1711.

nabídkovou
ZD).

V Čemovicích dne 31.10.2014



PŘÍLOHA Čs ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SUBDODAvATELs~ SCHÉMA

Subdodavatelské schéma

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

- uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli),

- uchazeč provede veškerý rozsah požadovaných prací na realizaci výše uvedené veřejné
zakázky výhradně vlastními kapacitami,

V Čemovicíci~, dne 3 1.10.2014

Marcel Floleče edseda představenstva


