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Nabídka

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“
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Zakázka ‚naidho rozsahu
Rekortstnjkce rybníka Junčáku

~ LPI knd pro onňmn ro~oj ~d:chnpHrodt$

Tento projektje spolufinancován Evropskou unii - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Příloha Č. 1

Krycí list Nabídky J
k výběrovému řízeni malého rozsahu

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ DoDAvArEL:

~oĚrwma

L~ni forma: E~ ~u Qy-t-c

~Sídlo podnikání: ____ ____ . L
— .--—-— —.-—~————i--~-~— Q Y-

pro doručováni písemností: _____I ~ ~Y\ ‘tt~,

IČO, bylo-li přiděleno: ______ _____

DIČ, bylo-li přiděleno; _______

měno/funkce oprávněného zástupce: +

Kontaktní osoba dodavatele s uvedením
telefonního, faxového a e-mailového spojeni: j 5~Q~t~s-t‘ kO\\&~O~“~~

tankom a c‘&o u~u

~~cclkem bez DPH (~i~«{- ~7& C\‘~

Cena celketnsflPH ~ř- Q~O .

PROHLÁŠENI DODAVATELE:

PrQI‘lašujeme, že jsme se před podáním Nabídky podrobně seznámiti se všemi podmínkami v této Zadávací
dokumentaci, žejsme těmto podmínkám porozuměli, žeje v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, žejsmc

neshledali důvod k podáni 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 proslé

vůle ajsme ~i vědomi všech následků plynoucích z uvedeni nepravdivých údajů.
dne ~ .&QUEKOspoi.sr.o. ř )

‚ ~ LdvlckyLp. 22 ‚‘ ‚
~‚t€z~k Btc—~ .. . 594~1Y&~~!‘_ ‚!C~). 4&4 7o vi, ~2, &~r:~7059

toL/fax; 56~ 523 431 J
Podpis dodavatele (včetně razítka):



ČESTNÉ PROHLÁŠEN Í o splnění základních kvalitikačních

předpokladu
podle ~ 53 odstavec I zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název ‘eřejné zakázky:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“
AQ[JEKO. spol. s r.o.. Lavičky čp. 122.59401 Velké Meziříčí. iČ: 45476691 čestně pi‘ohlašuje. žcjc
dodavatel:

a) kterÝ uchU pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný “c pi ospčch organizo‘ ané ‚.ln‘ iiiecké sk LIpin‘ .trestnÝ čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, při jeli
úplatku. podplacení, nepřímého úplatkářství‘ podvodu, úvěrového podvodu. včetně případů‘ kdy jde o připlavu
nebo pokus nebo účastenství na takovém tI‘estném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu: jde-Ii o právnickou osobu. Husí tento předpoklad splňovat Jak talo prá‘nická osoba, tak ‚jeJí
stal utám í orgán nebo každý člen statulárn ilio orgánu, a je‘ Ii statutám‘n iiii orgánem dodavatele či členem stat‘itárn ilio
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba. tak její statutární
orgán nebo každý člen statutáni‘ho 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 kvalilikačjii předpoklad musí dodavatel
splňovat Jak ve vztahti k ú/emi Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

h) který uchU pra‘ oniocne odsouzen pro trestný cin. Jehož skutko~á podstata 8oivisi s předničtcni podii káni
(loda‘ aLele podle 7‘ lastnich pra‘ nich předpisu nebo došlo L zahlazeni od~ou,en ia ~pácliáni takového lmcstného
činil: ‚jde-li o prá‘nickou osobu, musí tuto podmínku splňovam ‚jak talo prá‘ nická oqoha. tak její statillái-iií ()i‘gňl)

nebo každý člen stat tarn ího orgánu, a Je—li statutárn un orgánem dodavatele ci Č lencm stal jámu iho orgán ti
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statulární ori~án nebo
každý člen statutárního orgánu léto právnické osoby‘; podává—li nabídku či žádost o účast ialiraniční prá‘ nická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňo‘at ‚edIc uvedených
osob ro‘ než vedoucí této organizdční složky: tento základní Lvalit]kačni předpoklad musí doda‘atel splňovatjak ‘e
‘,tahu L ú/enu Ceské republik3, tak k zemi svého sídla. místa podnikáni či bydliště,

c) který ~ posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou pdpláceni podle
zvlaštniho právního předpisu.

d) ‘tlči jehoz majetku neprobíhá uebo v poslednich třech letech neproběhlo insolvenční řízeni. ‚ něnuž bylo vydán‘
ľO/hodnuti o úpadku nebo inqo ‘enčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu
mnsol‘ eneniho řízení. rebo neb‘ I konkurs zrušen proto. že niaJetek byl zcela nepostačuj icí nebo za‘ edena lucena
spra‘ a podle 1‘ láštn ich právních předpis‘.

e) který není ‚ likvidaci.

I) který liemá v evidenci dani řachyeen« daňo‘ Č nedoplatky, a 10 Jak ‚ (eská republice, lak ‚ lein sídla, in isu‘

Podnikání či bydliště dodavatele.

g) který nemá nedoplatek na pojistněji) a na penále na ‘erejné zdravotní pojištěni, a 10 jak ‚ České republice, tak
lehu sídla. nuista podnikáni či bydliště dodavatele.

Ii) ‘lem-ý nemá nedoplatek na poj istnénu a na penále na sociálu í zabezpečeni a příspč‘ kil na státní politiku

zalnestnauiosti a to Jak v Ceské i‘epublice. tak v zenu sídla, místa podnikání či bydliště doda‘atele.

) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán Č~ mu nebylo pra‘oniocn~ t‘loženo kárnc

°Patreni podle zvláštních právních předpisu, Je-li podle ~ 54 písni. d) požadováno prokázání odborné iptisobilosti



poole z«lášulich právních předpisů: pokud dodavatel \ \ koná‘ á (tito Cinhto9L prostředn cl‘ ím odpovLdného zástupce
toho mé osob« odpovídajíci za č innosi dodavatele. ‚ ‘tahuje se tento precipoklad na (Vb osob‘ .

) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění ‘eřejn~ch zaká,ek a

k) ktereniti nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální Páce podle
7vlaštniho právního předpisu.

loto prohlásení podepisuji jako jednatel společnosti AQLJEKO. spol. s r.o.. I avičky Čp. 122. 594 01 Velké
Meziříčí

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015
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podepsal ČR. krajský soudy Brně (iČ 00215724] dne 125.2015v 11:03

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeneho

Krajským soudem v Brně
oddíl C, vlo~ka 5045

Datum Zápisu: so. března 1992 .

Spisová značka: c 5045 vedenáu Krajského_soudu v Brně
Obchoclnĺ firma: AQUEKO spol. sr_c). —. ‘

Sídlo; Velké Meziříčí Lavičky Čp. 1~~res Žďár nad Sázavou Psč 5940 L
Identifikační číslo; 454 76 691
Právnĺ forma: Společnosts ručením ornezenym
Předm~t podnikáni:

p vádění staveb, jejich změn a odstraňování
pivovarnictví a sladovnictví
h stinská činnost
rostl~iůiá ‘~ýroba
zivočišná výroba
produkce chovných zlemenných zvířat
~‘roba osiv a sadby ‘

produkce
chov ryb, vodních ži‘,očichů a pěstování rostlin na vodní ploše
Výroba, obchod a služby_neuvedené v přĺlohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

Ing. LUBOMÍR JLREEK, dal nar. 1, března 1955
Nad Sv. Josefem 243/20, 594 01 Velké Meziříčí
Den vzniku funkce: 30. března 1992

Způsob jednání; Jeinatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:

Ing. MARTIN JUREK dat. nar. 14. června 1984
Velké Meziříčí, Nad. Sv. Josefem 243/20, Psč 59401

Společníci:
Společník; Ing. LUBOMÍR JUREK, dat. nar. 1. března 1955

Nad Sv. Josefem 243/20, 594 01 Velké Meziříčí

Podíl; Vklad: 100 000 - Kč

Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní podíl Č. 1
I<:menovy list: nebyl vydan

Základní kapitál; 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet_členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace Se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst.

____ 5 zákona č. 901201.2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost AQLJERC), spol. s r.o. byla rozdělena odštěpením s přechodem části
jmění na nově vznikající společnost AQUEKO gastro s r,o., se sídleni na adrese
Velké Meziříčí, Třebíčská 342/10, Ič 033 56 230.

Údaje platné ke dni: 12. kvÓtna 2015 04:42



Z1‘J/Q/‘1779/0l/f%1a
: 371400-1933402

•St‘ S ý t
Okresní úřad Žďár nad Sázavou - c,kresňí živnostenský úřad
příslušný podle ~ 2 zákona, Č. 5701:991 Sb., a živnostenských
úřadech, ve znění pozdějších předpisů po oznámení/‘údaje ~ sídle
na ~≤ákladě či. Vi, bod 15) zákona Č. 356/1999 Sb., kter~m se
mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů mění žľvnostenský list právnické
osobě :

obchodní firma
sídlo
Ičo

předmět podnikán.í :

: AQIJEKO, spol. s r.o.
: Lavičky 122, 594 01 “elkéMeziříčí
: 454 76 691

prováděnĹstaveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský usc se vydává na dobu neurčitou

Oprávnění provozovat živnost vzniklo dne 31. 3.1993.

Tímto živnos tenský‘m listem se nahrazuje živnostenský
list vydaný Okresním živnostenským úřadem ve Zďáře nad
Sázavou pod ev.č. 371400-19334-al ~e dne 27. 3.1997.

Ing. Bc. Roman K r Č i I
ved okresního ži“rnoétenského úřadu
t‘ ~OSiENr~.,. ~

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 14. 6.2001

“-;,



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

ZPŮSOBILOSTI

Název veřejné zakázky:

„Rckonstrtikce rybníka ‘Junčákn“

Ö

Doda“atel:

4547669

AQUEKO. spol .sr.o. se sídlem Lavičky čp. ~22.. 594 01 Velké Meziříčí. lČ

čestně pľOhtašuje. žeje dle ust. * 62, resp. ~ 50 odst. I písm. c) zákona č. 137 2006 Sb.. o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu ekonomick3 a finančně zpusobil‘

splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

Ve Velkém Meziřiči dne 13.7.2015

AQUE;‘o Spol $ rs.

16>

Ing. Luboni ír Jurek. jednatel společnosti



~€~x~:~t ~3cL11a111 I titl tiltiliUji ~LflVt~

Objednatel (přesná adresa)
Název stavby \listo staviv,

‚Q kontaktní osoba Objednatele

‚ Agentura ochrany přirody a krajin‘ ČR, Kaplanova
- . k.u.Bitovanv aI Rybnik -arar - revitalizace a rekonstrukce 931/I. 148 00 Praha II - Chodov

I tikavice
Ing. Pavel Pešout - tel.: 283 069 242

Oprava a odhahnen, Velkého Slavonického . ‚ Český ľybářský svaz, MO Dačice. Na Sádkách 33. 380
2 -l k.u.Slavonjce

rybni,‘a Mgr. Havlik Miroslav - tel.: 737 737 932

- . ‚. . . . - ‚ Okružní 752. 280 02 Kolín3 Obnoveni Yiciho ybnika v ku. Jabkenice ku. Jabkenice
Ing. Kaiel Nováček - tel.: 602 340 389

-i r- - Rybářství Třeboň as.. Rybářská 801.3790) Třeboň4 O‘,nova rybn~a Prase v r‘Wj,Zfla K.Ĺ ‚

________________________________________________________________________ Ing. Josef Melecha - tel.: 384 701 510
Rybářství Chlumec nad Cidlinou. Boženy Němcové

5 Obnova Rejšíckého rybníka kú. Rejšice 71 l/lV ‚503 Sl Chlumec nad Cidlinou

__________________________________________________________________ Ing. Ladislav Vacek - tel.: 774 006 804

Vc Velkém Meziříčí dne 3.72015

Termín realizace Investiční náklady

J ng. I ~ti horni r J ajek



AG€NTURAQCHp~Ny
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBJJKy

Kaplanova 1931/1
14600 Praha li—Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdl<dj
~Q2L@~2~j‘Jm&z
WWW.flaturecr

AQUEKO spol. s r.o.
Lavičky 122
594 01 Velké Meziříčí

NAŠE ČísLo JEDNACÍ O?816/S0PKJ2014
VYŘIZUJE rrnka DATUM 21 Července 2014

Věc: Osvědčení o řádném provedeni stavby.,,Rybník Farář — revitalizace a

rekonstrukce“

Potvrzujeme tímto, že firma AQUEKO, spol. a ro., iČ : 45476691 provedla v období
12/2013 — 04/2014 stavební práce na akci : „Rybník Farář -. revitalizace a rekonstrukce“
v kú. Bitovany a Lu,<avice o celkovém finančním objemu 3 398 434,56 Kč bez DPH.

V rámci projektu byla provedena úprava zdrže, rekonstrukce hráze, revitalizace náhonu,
vybudováni nového výpustného zařízeni, odběrného objektu, laguny a dvou tůní.
Stavba byla provedena řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly
technickým požadavkGm a veškeré smluvní a dodací termíny byly dodrženy.

Rybník Farář je součástí přírodní památky Farář, vyhlášené nařízením OkÚ Chrudím č.2/96
ze dne 29.4.1996. Rybník je ve vlastnictví a správě ČR s příslušnosti hospodařeni
AOPK ČR.

S pozdravem

C
Ť —

Ing. Pavel Pešout
Náměstek ředile e

.——‚.

loĎ 62933591 I a~flk~‘,r~ spo en~ ČNB Praha ii číslo účtu 18228—011/ono pavel.trnka@naturecz IT: 283 069 226



Český rybářský svaz, MO Dačice
Na Sádkách 133/IV
380 01 Dačice

Osvědčení o řádném provedení stavby

Potvrzujeme tímto, že firma AQIJEKO, spol. S r.o., iČ : 45476691 provedla v období
05/2012 — 12/2012 stavební práce na akci : „Oprava a odbahnění Velkého Slavonického
rybníka“ v k.ú. Slavonice o celkovém finančním objemu 13 301 222,- Kč bez DPH.
Součástí stavby bylo odbahnění zdrže, rekonstrukce hráze a výstavba nového sdruženého
Iunkčního objektu.

Stavba byla provedena řádně a Odborně, ve velmi dobré kvalitě, práce odpovídaly
technickým požadavkům a veškeré smluvní a dodací terminy byly dodrženy.

!~
!;‚; : ď1f1.‘•,,‘_, 2

/ni;,,.;V\ / ~J Dačicích dne: 2. \4

(..‘

A-k



lug. Karel No‘áčeJ‘
Oknwií 752
28002 Kolín

OS‘ ě(ičCfluj řádném pna ‘tIeEií‘Ia‘h‘

/LtI~IflL Umm. ?: hrnu ‚ul ku. tol ~ r‘.. ( : 454~6t;1 provedla V obdobi
5 2u 12 II 21112 ~u chni prac~ ti aRd :‚. ()bijovt‘ní ~tičílin rybníka v kú. Jabkeniee“ o

:cIktn~in I5iuinčiiíiii ohiLwiu I 57 9O5~- Kč bc~ DPI.
~wvIx‘ ~‚ l:t ~W\ ~cIci a tz~dně a odt,«rii~ \ e ‘dmi dobw b 31i Č. pi.ucc ‚)dl1t‘Víd~v

echmi~ck~rn ptižu‘Ia‘Lji,ii a ‘c~ke~é S rn dochci lcrrniii‘ ~‚ h dodr?d1\.

\ Kú li)C‘ ‚JUL :

.. Kara~ Nováček
2fl, 7~. 28002 <olin V.

či): R~ ~ O~Č~ C24901Q9054

4



REFERENČNÍ LIST

OSvědčeniořácjnémaodborflém provedení díla realizovaného firmou:

AQUEKO, spol. $ r.c‘., Lavičky čp 122 59401 Velké Meziříčí iČ: 45476691

Investor: Rybářstvj Třeboň as. Rybářská 801, 37901 Třeboň

Tel/fax: 384 701 535, 384 701 554

E-mail: jhausei~rybar~~~j02

60826851
Ing. Josef Malecha, předseda představenstva

Technický dozor investora: ing. Vilém Šedivý

Název dila flQ~Qy~yBNkAp~$E V K.Ú. JIŽNA“

Místo reajizace kú. JÍžná

~ry~IÝp~isdi~ Odbahnění! v celkovém množství vytěženého sedimentu 26 373m3
rekonstrukce hráze - doplnění hlinitým materiálem, návodní strana hráze opravena kamennou
rovnaninou vyrovnáni koruny hräze a na vzdušnĺ straně oprava vývařiště. Vedlejší výpust 1 a 2
- prefabrikované požeráky. Sdružený objekt pro bezpečné převedeni Q100. Terénní úpravy.
Opravou došlo k posílení stability vodního díla, které bude připraveno pro převedeni povodňové
vlny, umožni stálou akumulaci vody v krajině a chov ryb.

Finanční obj~rn: 21 949 996,- Kč bez DPH

26 339 995,- Kč včetně DPH

Termín realizace 0112013—812013

Zhodnoceni:
Ve smyslu ustanovení ~ 56 odst 3 písm. a) zákona č. 137 I 2006 o veřejných zakázkách ve
zněni pozděišich předpisů prohl~išujenie, že výše uvedená stavba byla provedena řádné a
odborně dodána v souladu s podmínkami uzavřenými v SOD a byla dokončena a předána ve
smluvních termínech bez vad a rlédodělků
S prováděcí firmou jsme byli spokojeni pro velmi dobrou technickou vybavenost, profesionalitu a
s citlivý a šetrný přistup k životnímu prostředí. Na základě uvedených skutečnosti vřele
doporučujeme firmu i ostatním investorům.

RYĎMIvÍ Třeb~ ai.
RyĎ~t~ká 801, 37~ 01 TřeboňDne 19.9. 2013 iČo 60S268$1 Dič C1t0526851

TEL 3B4 70; 610 FAX 3fl~ 7Q; 55~:

Ing. Josef Malecha
předseda představenstva
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Rekonstrukce rybníka Junčáku

. ... 1 .OPERA( NI * . I EVR‘.))‘~,‘ UNIE

ZIVOTN PROSTREDI : Evtop~tvfon~po

L~4_J

‘I elito projekt je spolufinancován Evropskou unii - Státním fhndem životního proslředí ČR v Hrnci Opcračniho

programu Zivomi prostĺed .

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona Č. 89/2012 Sb.‘ občanský zákoník

Článek I.
Smluvní str~py

Obec Psáry
IČo: 00241580
sídlem P ažská 137. 252 44 Psárv
Zastoupeni ve věcech smlu‘ nich: Milan Vácha. starosta . tel.: 241 940 -154
ZastoLipení ve věcech technických: Mgr Lenka l-bušková. tel.: 606 060 737
(dále en ..objednatcr)

Zhotovitel: AQ~ l~KO. spol. s r.o.. Lavičky Čp. 122. 59401 Velká Meziříčí
ICO: 45476691. DIC: (745476691
Zastoupeni: Ing. Lubomír Jurek. jednatel společnosti
Tel.: 602 503 862
(dále jell ..zhotovitel‘~)

Ilza‘ řel“ níže 1I“edeného dne, měsíce a roku tuto smloLI‘ ti O dílo na základě ‘ýslcdk ii

ýběľového řízení na ‘eřejno~i zakázku ..Rekonstrukce r~ hníka .lunčákir 113 stavc,ni práce
zadá‘anou na základě v~ ivy k podání nabídky ze dne 1.7.2015 v zadávacím řízení mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s Metodikou obec Psán‘ k 7adávání
veřejných zakázek a Zá‘aznými pokyny pro žadatele a příjemce podpor) Operační program
Zivotní prostředí.

Článek 11.
Předmět smI~yy

. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést sta«bu:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

(dále také jen ..dílol.

Rozsah provedení díla je určen zadávací dokunientaeí pro zakázku malého rozsahu
..Rekonstrukce rybníku Junčáktr ze dne 1.7.2015 (dále jen ~zadúvaci dokumentacc~) a
projektovou dokumentací. ktei‘a je součásti zadávací dokwncntacc a kterou zpracovala
společnost t NlCl~N s.ro.. Aťľieká 616/16. 160 00 Praha 6. Objednavatel se zavazuje.
že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převelme a zaplatí jeho cenu.
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Rekonstrukce rybníka Junčáku

OPERACNi P~ ~ ~ w~oj ::‘np tu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního

. programu Životní prostředí.

Článek XIII.
Společná a závěrečná ustanoveni

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 příslušn~mi
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 infbrmacím.
Zhotovitel souhlasí, aby veškeré inÍbrmace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly
poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

5. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejicliž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou se doručuji doporučeně druhé smluvní
straně. 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 smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašuji. 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, l/zpracovaný zhotovitel pro zadávací řízení/

- Harmonogram prací - Příloha č. 2 /zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení

Ve Velkém Meziříčí dne 13.7.2015 V Psárech dne 2015
.kQUE~O,sPŮl.S r.o.

Lavičky ~p. 12~,
594 01 Vett~ó Mezwcl

iČo‘ 45476 ~0i, nič: 0Z4547669
tel. /ira. 566 523 431

Y
p

Zhotovitel: Objednatel:
AQUEKO, spol. s r.o. Obec Psán‘
Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti Milan Vácha. starosta
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Harmonogram stavby Rekonstrukce rybnika ‚Juncaku

AQU~KO, spol. so.
Lavičky Čp. 122

594 Di Velké vi~ZiřÍČi
iČo: 45476 691, oiČ: CZ45476601

(el/fax: 566 523 431
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukc0 rybníka Junčáku JKSO

EČo

Místo kú, Dolní ‚lirčany - Praha - záp~

DIČObjednatel Obec Psáry, Pražská 137. 25244 Psát-y

Projektant

Zhotovitel AQUEKO spol. S tO., Lavičky 122, Velké Meziflči 45176691 0245476691

Zpracoval Novák Karel

Rozpočet čisto Dne

3.7,2015

Měrně a Účelově jednotky

Počet Náklady / 1 rn.j. Počet Náklady/l mj. Počet Náklady / I m.),

Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 NW Dodávky 6 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště

2 Montáž 1 694 719.00 9 Bez pevná podl. 0,00 14 Projektov6 práce

3 Psv Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy

Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy

‚ 5 “M‘ Dodávky 11 Jinó VRN

6 Montáž 16 VRN z rozpočtu

ZRN (ř. 1 694 719,00 12 DN ((‚ 8-11) 19 VRN (ř. 13-16)

20 t~5 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel fl Celkem bez DPH 1 694 719,00

DPH Základ dané DPH celkem

Snížená is,o
.4QuEKQ spoJ. s Základní 21.0 1 694 719.00 355 891,00

Lavičkv;p 122 Cena s DPH 2050610,00
594 01 Velk#. MeziříČí

IČ0 45476 COl, Dič: CZ4547se9J—~ ‘ E Přípočty a odpočty
teL/fax: 566 523 431 .‚—‘ ~ ‘ (‘

‘ 7 J - ~ ~‘ Dodá zadavatel‚ ‘ Kíouzavä doložka

Zvýhodnění

plus
‘ Strana 1 z 1
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce rybnika ‚Junčáku .

Objednatel: Obec Psát-y. Pražská 137. 25244 Psáry
ZhotovItel: AQUEKO, spot. tra., Lavičky 122. Velké Meziřiči Zpracoval: Novák Karet
Misto: kú. Doini Jiréany - Praha - západ Datum: 3.72015

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snižené DPH základni Cena s DPH Oslatni ZRN HZS VRN

2015107103A Rekonstrukce rybnika Junčáku 1 694 71900 356 891,00 2050610.00 1 694 719,00
01 Rekonstrukce rybntka Junčáku 1 694 719,00 355 691,00 2050610,00 1 694 719,00

Celkem 1594719,00 356891,00 2050610,00 1694719,00

Strana 1 Z 1
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ROZPOČET

ba: Rekonstrukce rybnika Junčáku
kt: Rekonstrukce rybn~ka Junčáku

motel: Obec Fsáry, Pražská 137 25244 Psáry
witel: AQIJEKO, spol. s re., Lavičky 122, Velké Meziříčí Zpracoval: Novák Karel

: kú. Dolní Jirčany- Praha - západ Datum: 3.7.2015

Kód ) ‘ Množstvi Cena
)OtOžky F OPIS MJ celkem jednotková Cena celkem

‘ISV Práce a dodávky I‘ISV 1 694 71900
Vyhrazeni rybníka soucor 1,000 5 noo.00 5000.00
Úprava sjezdu do nádrže snubor 1.000 25000.00 25 000,00
Těžba sedimentu ma alq,ooo 105,00 8S050,00
Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vč. uloženi na skládku cca 30% m3 243.000 165.00 40095,00
Odvoz sedimentu no plochu pro rekultivaci vč. rozhrnuti cca 70% m3 567.000 250,00 141 750,00
Urovnáni dna nádrže m2 1 140,000 15,20 17 320,00
Bouráni sdruženého objektu m3 18,000 2 500.00 45000,00
Odstraněni pařezů is kořeny z hráze ks 4,000 260.00 1 040,00
Odstraněni drnu a keřů z hráze m2 230,000 55,00 12650.00

D Odtěženi Zemin v okolí převisů a propadlin m3 ‚ 31,000 55,00 1 705.00
1 Odvozvybouraných hmota Zemin na skládku dolo km vč. uloženi m3 305,000 490,00 149 150,00

Převedeni vody potrubim ON 300 m3 ‚ 26,000, 495,00 12870,00
3 Vykopávky pro Základy sdruženého objektu m3 53,000 65.00 3445,00
i urovnáni základové spáry m2 47,000 15.00 705.00
3 Podkladni beton BIO ma 1.820 2960.00 14267.20
3 Základová želbet. deska bot. VI T50 20 ma 9,750 3980.00 an oos.oo

Svisté konstrukce želbet V4 ‘t‘SO 20 m3 10.100 4250.00 1692500
3 Svislé konstrukce želbet V4 T100 20 ma 15.950 4250,00 6710750
) Stropni želbet deska V4 ri 0025 ma 3,240 4650.00 15066.00
) Zajišřovaci prahy. bet V4 750 20 m3 2.220 3 980,00 6 83560
I Bedněni a odbednění želbet konstrukci m2 155.000 690.00 13195000

‚Úprava povrchu želbet konstrukci vyspravením a pačokcm m2 155,000 220,00 34 100.00
Úprava povrchu želbet konstrukci asfaltovou penetraci a asř. nátěrem m2 95,000 165,00 15675,00

I Dodávka a montáž zábradlí v dékce 7 bm, výšky 1,1 m ks 2.000 6 500,00 13000.00
) Dodávka a montáž zámečnických prvkú pro požerák ‚soubor ‚ 1,000 . 3600,00 3600,00
; Stupadla ocelová osazená při betonáži ‚ks ‚ 10,000 11000 ‚ 1100,00

‘ Dodávka a montáž poklopu požeráku s petlici a zámkem ks 1,000 3250,00 3 250.00
I Dodávka a osazeni dluži 11.4cm m2 1,400 2600,00 3640.00

‘ Těsněni jilem mezí dluženu m3 0.140 330,00 46.20
‘ ‚Dlažba zlomového kamene na ccm, maltu spárovaná ma 6,960, 0520,00 45 379.20

‚Podkladní vrstvy ze štěrkopísku ma 2.529 990,00 ‚ 2404.80
Přechodové záhozy z kameniva 32 -63 m3 ‚ 3.500 1 120,00 3920.00
Vykopávky rýh pro uloženi potrubí šířky 60cm m3 ‚ ‚ 21,000 125,00 2625,00
Dodávka a uloženi drénu ON 100, ftexíbil m 20,500 9500 I 941.50
Lože a obsyp drénu štěrkopískem m3 6.150 860,00 5 289,00
Vyplněni jam hutněným zásypem Po vrstvách m3 30.000 55,00 1 65000

Doplněni tětesa hráze hutněnou zeminou m3 75,000 55,00 4 125.00

Dovoz ilovité zemnypro doplnění hráze ze vzdát S km m3 105.000 650,00 68 250 00
Patka opevnění hráze a těžkého záhozu m3 287.000 1 110,00 3185/000

‚Filtrační vrstva štěrkopísková pod opevnění hráze ‚m3 13,400 850.00 11 39000
‚Přechodová vrstva a kameniva 16-32 pod opevněni hráze ina ‚ 13,400 1150,00 15410,00
Opevněni návodniho svahu hráze makadamem 63- 125 -~ m3 ‚ 40.200 1150,00 46230,00
Podktadni vrstva komunikace v koruně hráze štěrkopisek m3 10,500 860,00 9030.00
Krycí vrstva komunikace koruny hráze, kamenivo 32-63 m3 17.000 1 150.00 19 550,00
Úprava krycí vrstvy komunikace zakalením kopaným piskem m2 105000 6500 0925.00
Úprava opevněni návodniho svahu zahurnusováním a osetím travou m2 ‚ 125,000 35,00 4 375.00
tirovnání vzdušného svahu, ohumusováni a oseti traveu m2 131,000 35,00 ‚ 4565.00
Káceni stromú (na podemletých s sesutých březích) ks 15,000 220,00 3 300,00

Strana 1 z 2eIe~o~ KROS piUs



Popis MJ jednotková Cena celkem

Odstraněni keřů v6. likvidace spálenim m2 385.000 45,00 17 325.00

Odtěženi zemin z podemletých a narušených břehů m3 120,000 45.00 5400,00
Uloženi Zemin na mezideponli v ploše zátopy m3 120,000 12.00 1 440.00
Záhozová patka pro zajištěni břehů m3 70,000 960,00 74 880.00
Záplelově plůtky, výška zápletu do 00cm m 81.000 123,00 9963,00

Uloženi zeminy do svahu S urovnánim povrchu •m3 120,000 49,00 5880.00
Ohumusováni svahu a oseti travou m2 280.000 35,00 9800.00
Výsadba sazenic stromů (olše 80% ) ks 50,000 225.00 11 250.00

Výsadba sazenic keřů (vrba) ks 40.000 165.00 6600.00

Celkem 1 694 719,00
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