
Technické podmínky pro zpracovatele nabídky včetně výkazu výměr

číslo MJ cena bez DPH cena s DPH

1 m2

2 m2

3 m2

4 hod.

tuna

Tabulka č. 2 - celková cena (za období plnění zakázky po dobu dvou let, tedy ke dni 31.12.2016)

číslo MJ cena množství četnost celkem bez DPH

1 m2 63154 10

2 m2,* 3625 8

3 m2,* 2100 4

4 m2 63154 3

5 Hodinová sazba (ošetření stromů, kácení, odklizení dřevního odpadu) hod. 1200 1

*-jedná se o povrch keřů, tedy všechny tvarované strany živých plotů

Řez a tvarování živých plotů a soliterních keřů s odvozem odpadu

Vyhrabání trávníku v rovině a ve svahu do 1:5

Tabulka č. 1 - jednotkové ceny

popis

Posekání parkového trávníku s odvozem odpadu

Řez a tvarování živých plotů a soliterních keřů s odvozem odpadu

popis

Posekání parkového trávníku s odvozem odpadu

Vyhrabání trávníku v rovině a ve svahu do 1:5

Řez a tvarování živých plotů a soliterních keřů s odvozem odpadu

Likvidace dřevního odpadu ze stromů s dopravou (ze stromů apod.)

V jednotlivých řádcích uveďte cenu za jednotku bez DPH a s DPH. Tato tabulka cen bude součástí podepsané smlouvy s 

vybraným uchazeče. 

Uveďte jaká cena bude za likvidaci odpadu ze zeleně (ošetření stromu, kácení apod.) Cena bude uvedena včetně dopravy 

s DPH a bez DPH.

Hodinová sazba (ošetření stromů, kácení, odklizení dřevního odpadu)



cena za údržbu celkem bez DPH

U tabulky č. 2 v jednotlivých řádcích vyplňte jednotkovou cenu. Následně vzájemně vynásobte jednotkovou cenu, množství a četnost a výsledek

vložte do sloupce celkem bez DPH v jednotlivých řádcích. Součet celkových cen údržby všech 5 položek se vyplní ve spodní části, 

kde je připravena tabulka pro celkové ceny za údržbu bez DPH a s DPH. 

V………………………………………dne……………………………

………………………………………………………………………………

jméno a příjmení statutárního zástupce

nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

………………………………………………………………………………..

                                           podpis

cena za údržbu celkem s DPH




