
 

       
 

 
PŘÍLOHA K VÝZV Ě K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 pro veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby 

dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 
 

 
Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“  
 
 
 
 
Identifika ční údaje zadavatele: 
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47Varnsdorf 
IČ 00261718 
DIČ CZ00261718 
Statutární orgán:  Ing. Josef Poláček, starosta města 
Kontaktní osoby: Ing. Přemysl Brzák, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz 
Tel: 412372241 
Fax: 412371051 
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Zadávací dokumentace stavby obsahuje soubor dokumentů, údajů a podmínek zadavatele, 
které vymezují předmět veřejné zakázky pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem. 
 
 
 
1. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zeleně spočívající v odstranění stávajících dřevin 
a pařezů (včetně pařezů po stromech dávno skácených) a kompletní výsadba nových stromů 
požadovaného druhu a kultivaru (včetně dodávky materiálu a stromků). 

 
kácení stromů s odstraněním pařezu ........................................................ 282 ks 
odstranění stávajícího pařezu ................................................................... 61 ks 
výsadba Tilia cordata Rancho, obvod 14 - 16 cm, s balem ..................... 420 ks 
výsadba Aesculus carnera Briotii, obvod 12-14 cm, s balem .................. 12 ks  

   
Konkrétní rozpis prací a výkaz výměr je uveden v příloze č. 3, další informace k prováděným 
pracem obsahuje příloha č. 4. Požadované termíny jsou uvedeny v harmonogramu                       
v příloze č. 5.  
 
Práce budou prováděny s potřebnou odbornou péčí a v souladu s legislativou a příslušnými 
normami. Budou přitom respektovány zájmy a pokyny objednatele a pokyny správce 
hřbitova. Likvidace vzniklých odpadů bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen plnit zakázku na svůj náklad a odpovědnost a plně odpovídá za škody, 
které při plnění zakázky způsobí. 
 
Místem plnění je hřbitov ve Varnsdorfu, čísla parcel 3444, 3445, 3447 a 3448 v kú. 
Varnsdorf. Prostory jsou veřejně přístupné, doporučujeme zájemcům, aby se s terénem před 
podáním nabídky seznámili. Upozorňujeme také, že komunikace na hřbitově jsou poměrně 
úzké a nezpevněné a jejich nosnost závisí na počasí. Manipulační prostor určený správou 
hřbitova bude omezený a je nutné počítat s častějším odvozem dřeva. 
 
Předmětem veřejné zakázky je také zhotovení a umístění trvalé pamětní desky (materiál šedý 
mramor, min. velikost 300x400 mm) dle Grafického manuálu publicity OPŽP (na  
základě tiskového podkladu ze SFŽP předaného zadavatelem před ukončením prací). 



2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude zpracována jako vyplněný výkaz výměr s celkovým součtem všech 
částek a připočtením DPH. Nabídková cena bude uvedena v členění: bez DPH, DPH a včetně 
DPH. 
 
 
3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Dodatečné informace lze vyžádat na adrese: 
Městský úřad Varnsdorf - Odbor životního prostředí 
Nám. E. Beneše 470 
40747 Varnsdorf 
Vedoucí odboru Ing. Přemysl Brzák, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz. 
Tel: 412372241 
Fax: 412371051 
 
 
4. Lhůty plnění veřejné zakázky 
Viz. příloha č. 5 zadávací dokumentace. 
  
 
5. Prohlídka místa plnění 
V případě potřeby bude prohlídka místa s kontaktní osobou zadavatele umožněna všem 
zájemcům po předchozí dohodě. 
 
 
6. Lhůta a místo pro podání nabídek  
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny 
Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 
hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 1.10.2010 ve 12.00 hod. končí lhůta pro přijímání 
nabídek.  
 
 
7. Informace o termínu a místu otvírání obálek s nabídkami 
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném 
v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 1.10.2010 ve 13:00 hod.. 
 
  
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
8.1  - osobní doručení na podatelně v budově MěÚ Nám. E. Beneše 470 

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
 
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné 
držitelem poštovní licence či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje 
její fyzické převzetí oprávněnou osobou zadavatele. 
 
Uchazeč doručí svou nabídku v řádně uzavřené obálce nebo obalu (doporučeně poštou nebo 
osobním podáním) s označením Výzva – „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve 
Varnsdorfu“ - neotvírat“  a s názvem a adresou firmy uchazeče. Nabídka bude zhotovena 
v českém jazyce a podána ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Bude kvalitním 
způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by 



zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy. 
 
Písemná forma: Požadavek písemné formy je zachován i v případě potvrzené datové zprávy 
(zejména potvrzený e-mail) nebo datové zprávy opatřené elektronickým podpisem  
ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.  
 
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou 
evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.  
 
8.2 Nabídka bude obsahovat: 

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče opatřený razítkem a podpisem 
oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z obchodního rejstříku (příloha č. 1 ZD) 

- doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 8. ZD 
- návrh smlouvy o dílo (včetně obchodních a platebních podmínek dle bodu 9. a 10. 

ZD) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování 
uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku  

- návrh harmonogramu prací 
- vyplněný a oceněný výkaz výměr 

 
 
9. Další podmínky zadávací dokumentace 
9.1 Změna podmínek zadávací dokumentace 
Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek zadávací dokumentace. Případnou změnu 
oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku. 
 
 
10. Požadavky na kvalifikaci 
10.1Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odstavec 1 zákona 137/2006 Sb. 

prokáže zájemce podle § 62 formou čestného prohlášení – viz. příloha č. 2 zadávací 
dokumentace. 

 
10.2Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce v rozsahu § 54, písmen 

a) a b) zákona 137/2006 Sb.  
 
10.3Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady budou prokázány: 

a) pojistnou smlouvu dle § 55 (1) a) zákona 137/2006 Sb., jejímž předmětem je  
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na částku 
odpovídající minimálně 1 000 000,- Kč,  

 
10.4Technické kvalifikační předpoklady budou prokázány: 

a) seznamem významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s 
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, ze kterého bude patrné, že dodavatel v 
posledních třech letech realizoval alespoň jednu zakázku týkající se údržby nebo 
výsadby zeleně na veřejných prostranstvích (§ 34 zákona 128/2000 Sb.) s množstvím 
vysazovaných stromů větším než 50 ks a v minimální hodnotě zakázky 1 mil. Kč bez 
DPH. Seznam bude doplněn přílohou dle § 56 odstavce (2) písmene a) zákona 
137/2006 Sb. v platném znění. 

b) a současně osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za 



poskytování příslušných služeb dle § 56 (2) e) zákona 137/2006 Sb., ve kterém bude 
figurovat alespoň jedna osoba se středoškolským vzděláním v oboru zahradnictví 
(nebo příbuzném). 

 
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci 
kooperujících subjektů. 
 
Všechny doklady o splnění kvalifikačních požadavků budou k nabídce přiloženy v originále 
nebo v ověřené kopii, v případě základních kvalifikačních předpokladů formou čestného 
prohlášení.  
 
 
11. Platební podmínky 
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.  
Překročení nabídkové ceny bude možné pouze z důvodu víceprací odsouhlasených 
objednatelem, a to do maximální výše 3 %. 
Fakturace bude probíhat po předání celého díla, splatnost faktur bude 3 měsíce od data 
doručení faktury. Zhotovitel může nejdříve v lednu 2011 samostatně vyfakturovat provedené 
kácení všech stromů, bude-li odstraněna všechna dřevní hmota a proběhne-li dílčí předání této 
části prací.  
 
 
12. Obchodní podmínky 
V návrhu smlouvy bude kromě specifikace předmětu zakázky obsaženo: 
 
a) Zhotovitel odpovídá za všechny škody způsobené při provádění zakázky (např. škody na 
ostatních porostech, na komunikacích, na zařízení hřbitova, na majetku objednatele, na 
majetku třetích osob atd.) a to včetně případných subdodávek.    
 
b) Z pokáceného dřeva vybere zhotovitel 35 kusů zdravých kmenů o průměru minimálně 50 
cm a délce 2 m, které budou sloužit pro výrobu laviček pro potřeby objednatele. Tyto kmeny 
uskladní na prostranství určeném správcem hřbitova.  
 
c) vzniklé dřevo (vyjma částí kmenů zmíněných výše) odstraní zhotovitel prodejem např. jako 
palivové dříví a jeho hodnota bude ve výkazu výměr figurovat jako záporná částka nákladů 
(položka č. 20). Nedosažení nebo překročení této částky během prací jde na vrub zhotovitele. 
Slabší větve zhotovitel zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech např. kompostováním. 
 
d) Pařezy zhotovitel zcela odstraní nebo vyfrézuje nebo zařízne pod úroveň terénu, ošetří proti 
obražení a překryje zeminou. Pařezy, které jsou v kolizi s novou výsadbou budou zcela 
odstraněny.     
 
e) Při výběru stromků zhotovitel bezpodmínečně dodrží předepsaný kultivar a požadovanou 
velikost obvodu kmínku měřeného 1 m nad zemí.  
 
f) Všechny vysazené stromy budou 1. jakosti, v kvalitě uvedené v ČSN 46 4902, bez 
mechanického poškození, s dostatečným kořenovým balem, bez defektu ve tvaru koruny, 
kmínku či kořenů a bez viditelných chorob.    
 
g) Stromky budou sázeny mimo vegetační období do jam o objemu 0,125 m3, s 50 % 
výměnou zeminy, každý bude opatřen minimálně jednou zavlažovací trubicí (perforovaný 



husí krk o průměru minimálně 10 cm a délce 1,5 až 2 m, opatřený víčkem), obalen jutou a 
podle schématu v příloze č. 6 ukotven pomocí úvazků mezi 3 kůly spojené pod korunkou 
vodorovnými příčkami.  
 
h) Zhotovitel zajistí závlahu stromků bezprostředně po vysazení a poté minimálně jednou 
týdně až do okamžiku předání, které proběhne nejdříve 15. 6. O předání bude sepsán písemný 
protokol podepsaný určenými pracovníky objednatele a zhotovitele. 
 
i) Za limit přirozené úmrtnosti při celkovém počtu nově vysazovaných stromků se stanovuje 8 
kusů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout slevu 4000,- Kč za každý stromek nad tento limit, 
který se do doby předání neujme.  
 
j) Zhotovitel umožní objednateli kdykoli kontrolu všech činností souvisejících s předmětem 
zakázky a poskytne mu potřebnou součinnost. 
 
k) Zhotovitel v přiměřené lhůtě odstraní nedostatky a vzniklé závady zjištěné při přebírání 
prací nebo při kontrole činností.  
  
l) Provoz hřbitova bude plněním zakázky omezován pouze v nezbytné míře. Během provádění 
prací zajistí zhotovitel po dohodě se správou hřbitova vždy částečnou uzavírku, omezenou na 
cesty nebo sektory, kde budou práce právě probíhat. 
 
m) Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na předmětné pozemky a prostory tak, 
aby mohl zakázku řádně provádět. 
 
n) Pro dřeviny, které nejsou určeny ke skácení zajistí zhotovitel ochranu proti poškození 
podle ČSN 83 9061 a bude na ně při provádění prací a pohybu techniky brát maximální ohled.   
  
o) Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky správních rozhodnutí, které budou vydány 
v souvislosti s tímto projektem.  
 

 
 
Ve Varnsdorfu, 2010-09-07 
 
 
 
 
Ing. Josef Poláček 
starosta města 
 
 
 
PŘÍLOHY : 
 
- Příloha č. 1 – Krycí list 
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
- Příloha č. 3 – Výkaz výměr 
- Příloha č. 4 – Další informace 
- Příloha č. 5 – Harmonogram 
- Příloha č. 6 – Schéma ukotvení stromků 
 



Příloha č.1  
 
 
Krycí list nabídky 

Název: „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ 
 
 
Základní identifikační údaje zadavatele: 
Zadavatel:  Město Varnsdorf    
Sídlo:   Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf   
IČ:   00261718 
DIČ:   CZ00261718 
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta města 
   
     
Dodavatel: 
Název: 
Sídlo/místo podnikání: 
Tel./fax: 
E-mail: 
IČ: 
DIČ: 
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: 
Kontaktní osoba: 
Tel./fax: 
Bankovní spojení: 
 
Nabídková cena v Kč: 
Cena celkem bez 
DPH: 

Samostatně DPH 
(sazba 20%): 

Cena celkem 
včetně DPH: 

   
 
 
Osoba oprávněná jménem či za dodavatele jednat: 
Jméno, příjmení: 
Titul, na základě kterého oprávněná osoba jedná: 
Podpis oprávněné osoby: 



Příloha č. 2 
 
 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
 
Já níže podepsaný statutární orgán (obchodní jméno, sídlo uchazeče)........................................ 
 ................………………………................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................… 
 

uchazeče o veřejnou zakázku „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu 
vyhlášenou dne …….................… 
(dále jen uchazeč ) 
 
prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až m) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tímto čestným prohlášením: 
 
Prohlašuji, že uchazeč: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
  
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště, 
  
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu 40), 
  
d) vůči uchazeči neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
  
e) není v likvidaci, 
  
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 
  
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
  
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
  



i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 
  
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
  
k) předložil seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, 
  
l) který předložil seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u 
zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a 
  
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam 
akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách. 
 
Dále prohlašuji, že vůči Městu Varnsdorf nemám nedoplatky na platbách ze smluvních vztahů a z titulu obecně 
závazných předpisů. 
 
Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
 
V………………………dne……………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby s uvedením funkce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3  
 
Výkaz výměr 
kácení stromů a likvidace pařezů  
Součástí ceny za pokácení je i rozřezání a odstranění větví a kmenů. Součástí ceny za 
odstranění pařezu je i odstranění získaného dřeva a případné zasypání jámy, doplnění zeminy, 
zhutnění a úpravy terénu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c Kód položky  Popis Mj  
Množstv

í 

Cena 
jednotkov

á 
Cena za 
položku 

1 112 10-1114 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 500 mm ks 3   

2 112 10-1115 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 600 mm ks 6    

3 112 10-1116 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 700 mm ks 18    

4 112 10-1117 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 800 mm ks 8    

5 112 10-1118 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 900 mm ks 1    

6 112 10-1119 Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 1000 mm ks 3    

7 112 10-4111 
Postupné kácení dřeviny pomocí mobilní plošiny, výška do 10 
m ks 79    

8 112 10-4112 
Postupné kácení dřeviny pomocí mobilní plošiny, výška do 15 
m ks 6    

9 112 10-4113 
Postupné kácení dřeviny pomocí mobilní plošiny, výška do 20 
m ks 17    

10 112 10-4114 
Postupné kácení dřeviny pomocí mobilní plošiny, výška přes 
20 m ks 139    

11 112 20-1112 Odstranění pařezu o průměru do 300 mm ks 11    
12 112 20-1113 Odstranění pařezu o průměru do 400 mm ks 29    

13 112 20-1114 Odstranění pařezu o průměru do 500 mm ks 69    
14 112 20-1115 Odstranění pařezu o průměru do 600 mm ks 110    
15 112 20-1116 Odstranění pařezu o průměru do 700 mm ks 50    
16 112 20-1117 Odstranění pařezu o průměru do 800 mm ks 43    
17 112 20-1118 Odstranění pařezu o průměru do 900 mm ks 31    

18 R Odvoz odpadu t cca 150    
19 R Uložení odpadu v kompostárně t cca 150    

20 R Palivové dřevo m3 cca 530   



výsadba stromů    Součástí ceny za hloubení jamek je i odvoz a likvidace přebytečné zeminy. 

 

 

péče před předáním 

 

 

celková cena 

 

Číslo 
položk

y Kód položky  Popis Mj  
Množstv

í 

Cena 
jednotkov

á 
Cena za 
položku 

21 R vytyčení stanovišť rostlin ks 432    

22 183 10-1214 hloubení jamek s výměnou půdy na 50% objemu do 0,125 m3 ks 432    

23 184 10-2113 výsadba dřeviny s balem  ks 432    

24 materiál živná zemina na doplnění do výsadbových jam m3 15,5   

25 184 50-1111 zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě m2 432   

26 materiál juta na obalení kmene m2 432   

27 184 20-2112 ukotvení dřeviny při délce kůlů do 2 m, včetně materiálu ks 432   

28 185 80-2114 hnojení umělým hnojivem k rostlinám (50g/stromek) t 0,03   

29 materiál tablety Silvamix t 0,03   

30 184 92-1093 mulčování při tl. do 100 mm (70 x 70 cm) m2 212   

31 materiál mulčovací kůra m3 21,2   

32 materiál 
rostliny - Tilia cordata ´Rancho´ - velikost 14-16 se zemním 
balem ks 420   

33 materiál 
rostliny - Aesculus carnea ´Briotii´, velikost 12-14 se zemním 
balem ks 12   

34 185 85-1111 dovoz vody pro zálivku a zalití  m3 8,65   

35 materiál voda na zalití rostlin (20 litrů / stromek) m3 8,65   

36 R pronájem cisterny na zalití rostlin 
ho
d cca 4   

Číslo 
položk

y Kód položky  Popis Mj  
Množstv

í 

Cena 
jednotkov

á 
Cena za 
položku 

37 185 85-1111 dovoz vody pro zálivku (cca 10x, min. 1x týdně) m3 86,5   

38 185 80-4311 zalití rostlin vodou (cca 10x, min. 1x týdně) m3 86,5   

39 materiál voda na zalití rostlin, (cca 10x, 20 litrů / stromek) m3 86,5   

40 R pronájem cisterny na zalití rostlin (cca 10x) hod cca 40   

41   zhotovení a umístění trvalé pamětní desky ks 1   

bez DPH  

včetně DPH  



Příloha č. 5  
 
Harmonogram 
 
Zahájení kácení stromů nejdříve 8. 11. 2010 
 
Ukončení výsadby stromů do začátku vegetačního období, cca 31. 3. 2010  
 
Předání díla od 15. 6. 2010 až bude zřejmé, které stromky se neujaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6   
Schéma ukotvení stromků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


