Městská část Praha - Ďáblice
Rada městské části
011. zasedání
dne 02.05.2011

USNESENÍ č. 044/11/RMČ
k výběrovému řízení na službu „Údržba veřejné zeleně – Městská
část Praha – Ďáblice“
Rada MČ po projednání
I. Rozhodla
zahájit výběrové řízení na službu „Údržba veřejné zeleně – Městská
část Praha – Ďáblice“
II. Schvaluje
znění výzvy k podání nabídky podle přílohy č. 1 usnesení a vzorové
smlouvy o dílo a obchodních podmínek, s tím, že lhůta pro podání
nabídek skončí dne 26.05.2011 ve 14:00 hod. a otevírání obálek
s nabídkami se uskuteční dne 26.05.2011 v 15.00 hod.
III. Jmenuje
tyto členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzování
kvalifikace dodavatelů a hodnocení nabídek:

člen:
1. Ing. Dačev Petr
2. Španihel Lubomír
3. Ing. Stroblová Lenka
4. Ing. Růžička Miloš
5. PhDr. Novotný Vladimír
6. Ing. Bečvařík Pavel
7. Ing. Marušiak Jiří
IV. Pověřuje tajemníka ÚMČ
4.1.zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na úřední desce MČ Praha – Ďáblice,
a to ode dne 10.05.2011 do 26.05.2011 do14:00 hodin.

4.2. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na internetové stránky MČ Praha –
Ďáblice a internetové stránky Veřejné zakázky.
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
KVĚTNOVÁ 553/52
182 00 PRAHA 8
IČO: 00231266

VÝZVA
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3 ve spojení s § 12
odst. 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů

z oboru SLUŽEB
na akci:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU“,
I. Údržba veřejné zeleně v k.ú. Ďáblice a úklid veřejných prostranství.
Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na obecním úřadě.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Uveřejněno na profilu zadavatele:
Sejmuto dne:

11.5.2011
26.5.2011
11.5.2011
26.5.2011
Starosta MČ Ďáblice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
KVĚTNOVÁ 553/52
182 00 PRAHA 8
IČO: 00231266

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3 ve spojení s § 12
odst. 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů

z oboru služeb
na akci:
Údržba veřejné zeleně v k.ú. Ďáblice a úklid veřejných prostranství

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU“,

Praha, dne: 11.5.2011

starosta MČ Ďáblice
Ing. Miloš Růžička

PREAMBULE
Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně v k.ú. Ďáblice a úklid veřejných
prostranství. Obsah a rozsah služeb je uveden v textu a přílohách.
I.1. Vymezení předmětu plnění
Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je zjištění činnosti – poskytování služeb
v r. 2011 obsahující:
a) pravidelnou údržbu ploch veřejné zeleně vymezené v Příloze č. 1
b) úklid veřejných prostranství vymezených v příloze č. 1 dle jednotlivých ulic
c) likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů
d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
a souvisejících předpisů
e) dodržování hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů, normových hodnot
hlučnosti a prašnosti
f) řešení podnětů a stížností k poskytovaným službám
I.1.1. Soupis pravidelných prací
−
vysazování rostlin;
−
výsadba dřevin;
−
chemické odplevelení ploch, např. chodníků;
−
odplevelení, pokosení trávníků, shrabání a odvoz odpadu s jeho uložením;
−
řez a tvarování živých plotů, řez stromů a keřů;
−
odstranění přerostlého drnu s odvozem a uložením;
−
vyhrabávání stařiny trávníků;
−
úklid veřejných prostranství a odvoz odpadků z košů.
Uvedené práce budou vykonávány podle potřeby dle pokynů zadavatele – objednatele
a fakturovány v jednotkových cenách bez DPH nabídnutých uchazečem – zhotovitelem.
I.1.2.
Nepravidelné práce – činnosti
a) likvidace černých skládek (směsný odpad) včetně dovozu a skládkového za 1 m3 v Kč
(bez DPH);
b) likvidace polomů, cena za 1 m3 včetně dovozu (bez DPH);
c) založení záhonu pro výsadbu okrasných květin (letní a podzimní výsadba), cena za 1 m2
(bez DPH);
d) zálivka dřevin a rostlin, cena za 1 hod zalévání vč. vody (bez DPH).

II.

Klasifikace předmětu plnění
CPV – údržba zeleně
SKP

74 80 00 00 - 7
01.41.12; 90.03.13

III.

Požadavek zadavatele
Dodavatel je povinen rozúčtovat faktury dle pokynů objednavatele:

IV.

Předpokládaná hodnota: 825 000,- Kč bez DPH

V.

Doba a místo plnění
Místo plnění: Katastrální území Městské části Praha – Ďáblice
Doba plnění je rok 2011.

VI.

Termíny plnění
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění:
Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění 1.06.2011.
Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění 30.12.2011.

VII.

Kvalifikační předpoklady
Rozsah požadavků na kvalifikaci:
VII.1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče:
- čestným prohlášením k § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l);
- předložením dokladů ( kopií ) k § 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle § 53
odst. 2 v prosté kopii souladu s § 57 zákona.
VII.2. Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
- čestným prohlášením k § 54 písm. c), d);
- předložením dokladu k § 54 písm. a), b) – v prosté kopii.
VII.3. Prokázání kvalifikace u nabídky:
a) podané více dodavateli. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí
každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria § 53, dále ustanovení § 54
písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich;
b) uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením
dokladů a dohody se subdodavatelem. Týká se ustanovení § 54 písm. b),
c), d) a § 55, 56 zákona.
VII.4. Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů
Uchazeč předloží následující doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:
- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě o min. hodnotě 2,0 mil. Kč ;
- výkaz zisku a ztrát za rok 2010 ve zjednodušeném rozsahu nebo rozvahu
zisku a ztrát za rok 2009 ve zjednodušeném rozsahu, OSVČ – daňové
přiznání.

VII.5. Prokazování technické způsobilosti
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením:
- seznamu 2 realizovaných dodávek prací v oboru údržby zeleně v celkovém
objemu fakturovaných prací vyšším jak 1,0 mil. Kč . Uchazeč uvede místo
zakázky, za posledních 5 let;
- Uchazeč předloží doklad o systému řízení jakosti, vydaný podle českých
technických norem (řady ČSN EN ISO 900001:2001) akreditovanou osobou
nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU (ověřená
kopie), popř. jiné obdobné osvědčení, pokud jej vlastní.
VII.6. Oprávnění k podnikání
Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii:
- živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky uchazeč předloží výpis
z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je
v něm zapsán.
VII.7. Odborná způsobilost
Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží příslušná
osvědčení, pokud je získal pro danou činnost (kácení stromů).

VIII.

Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Zadavatel požaduje doplnit návrh smlouvy podle Obchodního zákoníku a promítnutí
následujících podmínek do smlouvy:
VIII.1. Uchazeč do SoD doplní svůj název, sídlo společnosti, IČO (DIČ) a osobu odpovědnou
k právním úkonům za uchazeče.
VIII.2. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky jsou 2 roky.
VIII.3. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně:
- samostatné movité věci
2 roky
- udržovací a řemeslné práce
2 roky
VIII.4. Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty.
uchazeč navrhne min. hodnoty odpovědnosti za:
- prodlení s dokončením díla. Za každý den prodlení smluvní pokuta min. ve výši
2.000,- Kč;
- smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v min. výši 1.000,- Kč. Jestliže vada
nebude ve lhůtě odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 2.000,- Kč za každou
vadu do termínu odstranění a prokazatelného převzetí opravené reklamované vady;
- u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí dodavatel veškeré náklady na provedení,
odstranění a znovu vybudování vadné části díla – služby;
- reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání)
musí dodavatel odstranit do 10 dnů od data doručení reklamace. Vady bránící užívání
a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou
dodávku musí nahradit úplně novou dodávku;
- uchazeč je povinen nastoupit provedení zadané práce objednatelem do 48 hodin, pod
smluvní pokutou 2000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.5. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny zakázky. Pozastávka
bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání
a převzetí prací.
VIII.6. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem.
VIII.7. Zadavatel neposkytuje zálohy.
VIII.8. Zadavatel požaduje dokončit práce a vyfakturovat do 15.12.2011.
VIII.9. Fakturace bude měsíční jehož součástí bude vždy předávací protokol podepsaný
zástupcem zadavatele, ve kterém bude uveden soupis provedených prací
ve struktuře nabídkových cen.
VIII.10. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní po jejím doručení.
VIII.11. Zhotovitel je povinen provést práce a činnosti s odbornou péčí, komplexně bez vad,
s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Povinností zhotovitele díla je zajistit
odborně kvalifikovaný personál.
VIII.12. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude
o změně včas a prokazatelným způsobem informován.
VIII.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák.
č. 216/1994 Sb., pokud nedocílí uzavření smíru.
VIII.14. Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 – 10). právní vztahy,
které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák.
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
VIII.15. Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dle § 49 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
VIII.16. Uchazeč je oprávněn plnit předmět zakázky prostřednictvím subdodavatele
po písemném souhlasu objednatele, přičemž je povinen předložit objednateli vedle
smlouvy se zhotovitelem na provedení takových prací i příslušné oprávnění
k podnikání. Za subdodávku se opovažují práce zajišťované jinou fyzickou nebo
právnickou osobou, pokud celkový objem prací přesáhne finanční hodnotu 100.000,Kč bez DPH.

IX.

Obsah a forma nabídky uchazeče
IX.1. Nabídka uchazeče musí obsahovat:
IX.1.1. Podepsaný návrh smlouvy o dílo.
IX.1.2. Doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky (kvalifikační
předpoklady).
IX.1.3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, Nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle

Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž
plná moc musí být součástí nabídky.
IX.2. Podání nabídky a dokumentace uchazeče.
IX.2.1. Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom
uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy
uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech
stanovených zákonem vrátit.
IX.2.2. Nabídka bude zpracována ve dvou originálech.
IX.3. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky
doporučujeme dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci
s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude
zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný
list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů
nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
IX.4. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče
- krycí list nabídky – vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou
uchazeče a opatřený razítkem
- návrh smlouvy o dílo – doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat
za uchazeče
- kvalifikační dokumentace – seřazená dle článku III.
- oprávnění k podnikání, odborná způsobilost
- Příloha č. 1 Nabídková cena předpokládaného plánu údržby
- Příloha č. 2 Ceník služeb

X.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
X.1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
předpokládaného plánu údržby zeleně bez DPH dle oceněné Přílohy č. 1…... váha 70%.
X.2. Nejnižší součet ceníku služeb (Příloha č.2) ……………………………………….váha 30%

XI.

XII.

Ostatní předpoklady plnění veřejné zakázky

XI.1. Zadavatel nepřipouští varianty řešení.
XI.2. Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě od 11.5.2011 do 26.5.2011
s sl. Vojtovou tel: +420 724 185 805.
XI.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení – odmítnout všechny nabídky, ověřit
nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce.
XI.4. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
XI.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák.
č. 513/1991 Sb..

Údaje o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

XII.1. Zadávání této zakázky je vyjmuto z režimu zákona137/2006 Sb., dle § 18 odst. 3)
o veřejných zakázkách.
XII.2. Jedná se o poptávkové řízení.
XII.3. Na dílčí část budou vyzváni tři uchazeči, výzva bude vyvěšena na úřední desce obce.
Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit další zájemci.

XII.4. Zadávací podmínky budou poskytnuty zájemcům bez úhrady na městském úřadě
po dohodě s kontaktní osobou.
XII.5. Zadavatel:
Městská část Praha – Ďáblice
Květnová 553/52
182 00 Praha 8
IČO: 00 23 12 66
Kontaktní osoba: p. Fouček Vlastimil

XII.6.
Lhůty pro podání nabídek
Datum veřejného otevírání obálek:
Místo podání nabídek:

tel.
+420 602 696 393
email: vlastimil.fouček@dablice.com

26.5.2011 do 14,00 hod
26.5.2011 v 15,00 hod
Podatelna Městská část Praha - Ďáblice

XII.7. Označení obálky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Údržba zeleně 2011“ – NEOTVÍRAT
XII.8. Podpis a razítko uchazeče včetně zpětné adresy pro doručení.
XII.9.

Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou celkovou nebo jednotkovou cenu.
Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení.

XII.10. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 15 dnů od termínu
otevírání obálek.

starosta městské části Praha Ďáblice
Ing. Miloš Růžička
V Praze - Ďáblice, dne: 11.5.2011

Příloha č. 1
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
„ Ďáblice – údržba zeleně “
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE
UCHAZEČ
(obchodní firma
nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně
PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové
identifikační číslo

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Nabídková cena
předpokládaného
plánu údržby zeleně
v Kč bez DPH
(zaokrouhlit na celé
koruny)
dle Přílohy č.1
(oceněný výkaz výměr)
Ceník služeb
Celková cena v Kč
bez DPH
(zaokrouhlit na celé
koruny)
dle Přílohy č.2

V …………………, dne …………………..
………………………………………..
razítko a podpis uchazeče, telefon

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Mezi smluvními stranami:
1.
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Městská část Praha Ďáblice
Květnová 553/52
00231266
00231266

(dále jen Objednatel)

a
2.
Zhotovitel:
Se sídlem:
Právní forma:
Zastoupený:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Zhotovitel)
I. Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle Přílohy č. 1 této SoD a dále dle jeho
pokynů údržbu a obnovu zeleně v katastru městské části Praha – Ďáblice v rozsahu dále
uvedeném:
a) kosení trávníků se shrabáním a okamžitým naložením shrabků a jeho odvozem
(vč. likvidace odpadu)
b) řez a tvarování živých plotů s okamžitým naložením a jeho odvozem (vč. likvidace
odpadu)
c) řez stromů a keřů s okamžitým naložením a odvozem (vč. likvidace odpadu)
d) úklid veřejně přístupných ploch (vč. odvozu a likvidace odpadu)
e) vysypání odpadkových košů (vč. odvozu a likvidace odpadu)
f) plení keřových skupin s okamžitým naložením a odvozem (vč. likvidace odpadu)
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

výsadba dřevin s balem
vysazování rostlin
chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo odplevelení chodníků
odstranění přerostlých drnů s okamžitým naložením a odvozem (vč. likvidace odpadu)
vyhrabání stařiny trávníků s okamžitým naložením a odvozem (vč. likvidace odpadu)
zálivka dřevin a rostlin
likvidace černých skládek (vč. likvidace odpadu)
likvidace polomů s okamžitým naložením a odvozem (vč. likvidace odpadu)

Činnosti dle čl. I. bod a),b),c),f),i),j),k) a l) bude zhotovitel provádět dle potřeby.
Činnosti dle čl. I. bod d) a e) jedenkrát týdně a činnosti pod body g) a h) dle dohody
s objednatelem.
Činnosti dle čl. I. bod m) a n) provede zhotovitel dle pokynů objednatele. Zhotovitel dále
provede jakoukoli výše uvedenou činnost i mimo plán dle pokynů objednatele. Zhotovitel
zahájí práce ve lhůtě obsažené v ,,Cenové nabídce“ zhotovitele ze dne ……………. , která
tvoří přílohu č. 1., č. 2 této smlouvy.
II. Vysvětlení pojmů
Pod pojmem ,,dle potřeby“ se pro účely této smlouvy rozumí činnosti zhotovitele v souladu
s obsahem smlouvy, kdy zhotovitel vykonává práce s péčí řádného hospodáře samostatně bez
výslovných pokynů objednatele s odbornou péčí.
Pod pojmem ,,dle pokynů“ se pro účely této smlouvy rozumí činnosti zhotovitele v souladu
s obsahem smlouvy, kdy zhotovitel vykonává práce na základě výslovných pokynů
objednatele. Tyto pokyny mohou mít jakoukoli formu, v případně ústní formy potvrdí
neprodleně objednatele nebo zhotovitel pokyn písemně emailem nebo jiným průkazným
způsobem.
Pod pojmem ,,dle dohody“ se pro účely této smlouvy rozumí činnost zhotovitele v souladu
s obsahem smlouvy, kdy zhotovitel vykoná práce na základě předešlého schválení
objednatelem.
Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a uložení ve smyslu zákonných norem upravujících
nakládání s odpady.
III. Lhůty
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.6.2011 – 31.12.2011.
Činnost této smlouvy bude ukončena buď uplynutím této doby, nebo výpovědi jedné ze
smluvních stran specifikací výpovědních důvodů.
IV. Cena díla
Cena prací a dodávek dle této smlouvy je stanovena ,,cenovou nabídkou předpokládaného
plánu údržby zeleně a ceníku služeb“ zhotovitele ze dne, která tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této
smlouvy.
V ceně jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady, vzniklé dodržováním zákonných ustanovení
a bezpečnostních předpisů.
V. Platební podmínky
Objednatel uhradí práce na základě daňového dokladu, jehož splatnost je smluvená na 21 dnů
ode dne jejího doručení objednateli. Přílohou faktury bude vždy předávací protokol
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ve kterém bude uveden soupis skutečně provedených prací, podepsaný určeným zástupce
objednatele a zhotovitele.
Rozporování faktury má odkladný účinek na její splatnost, popř. objednatel může požadovat
vystavení nové faktury.

VI. Podmínky provedení díla – činností
Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla – činnosti a nese
odpovědnost za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.
Zhotovitel je odpovědný za řádné a včasné provedení předmětu díla, a to v souladu se
smlouvou a těmito normami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČSN 83 9001 – Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny
a definice
ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9050 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací
péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické
způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a
neživých materiálů a stavebních a stavebních prvků, kombinované konstrukce
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN DIN 18 035-4 – Sportovní hřiště – Část 4: Trávníkové plochy
ČSN DIN 18 035-2 – Sportovní hřiště – Část 2: Závlaha trávníkových a maltových
ploch

V případě zjištěných vad díla se zhotovitel zavazuje odstranit je na své náklady, a to
nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace odpovědnosti za vady objednatelem.
Objednatel předá zhotoviteli Tabulku ploch zeleně, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí
této smlouvy. Zhotovitel dále vyplní podle svých odborných znalostí přílohu č. 3 Plán údržby
zeleně.
Uchazeč je oprávněn plnit předmět zakázky prostřednictvím subdodavatele po písemném
souhlasu objednatele, přičemž je povinen předložit objednateli vedle smlouvy se zhotovitelem
na provedení takových prací i příslušné oprávnění k podnikání. Za subdodávku se opovažují
práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud celkový objem prací
přesáhne finanční hodnotu 100.000,- Kč bez DPH.

VII. Výpověď smlouvy
Zhotovitel může vypovědět tuto smlouvu, pokud si objednatel naplní finanční závazky podle
této smlouvy a je v prodlení s jejich plněním o dobu delší 30 dnů.
Objednatel může vypovědět tuto smlouvu, pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle
vykonávané podle potřeby na dobu delší než dva týdny, nebo 2 x po sobě nenastoupí včas
k provedení prací dle pokynů objednatele.
3

Objednatel může vypovědět tuto smlouvu, pokud zhotovitel plnění předmětu této SoD dle
čl. I., bude bez předchozího souhlasu objednatele realizovat prostřednictvím subdodavatele.
Výpovědní lhůta je v obou případech v takovém případě jeden měsíc a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
VIII. Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den
prodlení s nástupem k pracím.
Zhotovitel se dále zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za provedení prací v rozporu se smlouvou nebo příslušnou technickou normou reklamovanou
objednatelem.
Uhrazením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Zhotovitel se zavazuje objednateli na hradit škodu, kterou způsobí při plnění předmětu díla, či
v souvislosti s jeho plněním, a to v plné výši. V případě, že to bude možné, rovněž uvede věc
do původního stavu. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu,
a to min. do výše do výše 2,0 mil.Kč.
IX. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva a smluvní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími platnými závaznými právními předpisy.
Jakékoli změny v obsahu této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného
číslovaného dodatku.
Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávnění k jednání
jménem účastníka, že nejsou nijak omezeny ve svém právu za účastníka jednat.
Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření
této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jedné.
V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – Cenová nabídka předpokládaného plánu údržby zeleně
č. 2 – Ceník služeb
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