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Prováděcí  obiednávka č . 1212018 ú drž ba zeleně a ú klidové  práce na ú zemí  Mč  Praha 5 na období
leden 2019 k zadání  veřejné  zakázky (uzavření  prováděcí  smlouvy) na základě rámcové  dohody č .

oo25/olosP/17

Název objednatele: Městská č ást Praha 5

Sí dlo objednatele: náměstí  14. ří jna 4, Lso 00 Praha 5

Název veřejné  zakázky
(předmět rámcové  dohody): ÚonŽgn ZELENĚ A ÚKtlDoVÉ  pnÁcr NA ÚzEMí  PRAHA 5

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
13. L2.2018

K rámcové  dohodě ze dne: 1.7. 20L7

č . rámcové  smtouvy: oozslolosPltT

Název dodavatele: CENTRA, a.s

Sí dlo dodavateIe: Plzeňská 3185/5b

Ič : 186289 66

Vyzýváme Vás tí mto na základě rámcové  dohody 0025/o/osP/77 ze dne 1' 7.2oI7 k poskytnutí
služ eb v rozsahu specifĺ kované m v pří loze té to objednávky a zároveň Vás ž ádáme o její  akceptacĺ ,
kterou dojde k uzavření  prováděcí smlouvy ve smyslu výš e uvedené  rámcové  dohody.

Plnění  dodavatele se bude ří dit smluvní mi podmí nkami (vč ' cenových ujednání ) vymezenými v
rámcové  dohodě a dále budou pro toto plnění  respektovány ní ž e uvedené  zvláš tní  podmí nky:

c. Zvtáš tní  podmí nky1

Kontaktní  osobou ve věcech technických je Bc. Jon Zeman

L Práce přebí rá a protokol potvrzuje Bc. Jan Zeman

2

Veš keré  shora uvedené  práce mohou být ze strany dodavatele provedeny pouze na základě
vydané ho pí semné ho pokynu ze strany Bc. Jana Zemana. Bez vydání  pí semné ho pokynu
nemohou být shora uvedené  práce plněny, a pokud by je přesto dodavatel bez vydané ho
pí semné ho pokynu provedl, nenálež í mu za ně jakákolĺ v odměna.

l uvé stkonkŕ é tnĺ zvláš tní podmí nky,které sevztahují kpř€dmětupřĺ sluš né objednávky



objed návka vystavena objed natelem

V místě Praha

Dne 13.12.2018

Jméno: Bc. Jan Zeman
Vedoucí odboru

Podpis

Jméno: Statutární zástupce MčPraha 5 Podpis

objednávka akceptována dodavateIem

Nížeuvedený dodavatel s výše uvedenou objednóvkou a podmínkami v níuvedenými
bezvýhrddně souhlasí.

V místě Praha

Dne 2łłt.ZOp
Jméno: CENTRA a.s. Podpĺs

l



pro ez strom arboristickou technikou

p esun hmot

správce okrouhlí k

správce Dětsk ostrov

uhrabání  pí skoviš tě

nakyp ení  dopadov1ich z n

vyč iš tění  prostoru pod m í ž emi

zámeč nické  práce

v běr odpadkov'ich koš ti (5xtl dně)

strojní  metení  cest - Západ a Hĺ uboč epy (3x

t, dně)

strojní  metení  cest - centrum (4 x tlidně)

tiklid ploch -7ápad a Hluboč epy (3x ttidně) - Z

toho DH - 49 869,5m2)

Úklid ploch _ Centrum (ax tlŕ dně) (z toho DH 28
101-,7m2)

drcení  větví

pr kĺ est ke rj, koruna 3 - 5 m

pr klest ke , koruna 1,5 - 3 m

pr klest ke , koruna do 1,5 m

oš et ení  vysázen ch solité r v rovině

struč n, název

99823-131,L

1,7r 25-13_1_L

184 80-6153

184 80-6152

184 80-6151

184 70-1,121_

č í slo v cení ku ÚRS

mí stech, kde není  moŽné  použ ití  mobilní  ploš iny, nebo v
takovtich p í padech, kdy bude nutnrf'vysoce odborn
zásah do d eviny, mezi pro ez se za azuje i kácení

p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  pravy do
5000 m vodorovně bez svislé ho p esunu

ranní ch hodinách provede klid celé ho h iš tě, vysypává

iednou denně odpadkové  koš e, provádí  tiklid

ranní ch hodinách provede Úklid celé ho h iš tě, vysypává

iednou denně odpadkové  koš e, provádí  klid

drobn ch neč istot, papí rkri, Větvič ek, kamen a dalš í ch
neč istot. V ceně není  zahrnut materiál na doplnění

okolí  zahrnuje odstranění  drobnrich neč istot (větvič ek,
kamen ) a nakyp ení  prostoru dopadové  z ny herní ch

m í ž í , sběr odpadk v ploš e pod nimi, odpleveĺ ení
plochy, nakyp ení  mulč e a navrácení stromové  m í ž e

mobiliá e ( lavič ek, odpadkov1Źch koš r3), oplocení , drobné
opravy herní ch prvk , oprava ochrann}ich sí tí  kolem h iš ť

v běr odpadkov1ich koš ri, svoz odpadu do kontejneru a

odvoz na skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně
není  zahrnuta likvidace odpadu

do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně
není  zahrnuta likvidace odpadu

odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně
není  zahrnuta likvidace odpadu

odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně
není  zahrnuta likvidace odpadu

o prriměru větví  do 100 mm

3-5m

1,5-3m

do 1,5 m

v rovině nebo ve svahu do 1:5

p esn popĺ s práce

hod

t

hod

hod

m2

m2

kus

hod

kus

m2

m2

m2

m2

m3

kus

kus

kus

kus

jednotka

2

60

31

31

1

t

2

7

23

13

18

13

18

5

5

5

5

2

poč et
rÍ konri

60

10

10

8

821"

11 594

50

60

401,

LO5 872

72 855

588 378

31-6 229

5

200

200

200

767

v měra/poč et
jednotek

590,00 Kč

288,00 Kč

150,00 Kč

150,00 Kč

2,zoKč

15,00 Kč

250,00 Kč

220,00 Kč

25,50 Kč

0,24 KĆ

o,Ż4KĆ

0,03 Kč

0,03 Kč

2 058,50 Kč

]"9,00 Kč

16,00 Kč

10'00 Kč

31,00 Kč

cena za jednotku
vKč

70 800,00 Kč

172 800,00 Kč

46 500,00 Kč

37 200,00 Kč

1 806,20 Kč

173 910,00 Kč

25 000,00 Kč

92 400,00 Kč

235 186,50 Kč

330 320,64 Kč

314 733,60 Kč

2].4 169,59 Kč

I59 379,42 Kč

51 462,50 Kč

19 000'00 Kč

16 000,00 Kč

10 000,00 Kč

47 554'00 Kč

celková cena v Kč



Celkem

zimní  drŽba

likvidace Bio

zednické  práce

v' kopové  práce 7Ż2 70 tLot

odstranování  sněhu z cest V mĺ nimálnĺ Š ĺ ri 1,5o metru,
posyp cest zdrs ují cí m materiálem (v parcí ch a zelen'ich
plochách zákaz pouŽití  zimní ho chemické ho posypu),

iedná se o likvidaci biologicĘ rozloŽitelné ho materiálu
na kompostárně dle zákona o odpadech

Zednické  práce zahrnují cí  drobné  opravy, zdí , schod ,

oplocení , instalace obrubní k do beton' loŽe a pod., v

ceně není  zahrnut pouŽit' materiáĺ

odkopávky a prokopávĘ nezapaž ené  s p ehození m
uikopku na vzdáĺ enost 3m, nebo s nalož ení m na

dopravní  prost edek' Do 100m3

m2

t

hod

m3

20

1

L

1

28 515

T2

307

30

s DPH

DPH2L%

bez DPH

7,2oKć

360,00 Kč

350,00 Kč

85,50 Kč

3 4o8 470,11 Kč

591 552,66 Kč

?8L69L7,45Kć

684 360,00 Kč

4 320,00 Kč

107 450,00 Kč

2 565,00 Kč



obsluha koš rj - Anděl ( 3x denně )

obsluha koš  (zelené ) 3x t'idně

Dopl ování sáč kl3 PE

obsluha koš  PE

Barrandov Ruč ní  klid (3x ddně)

Ruč ní  r1klid Centrum + Koš í  e (3x

t dně)

Anděl Strojní  klid (7x tl dně)

obsluhou koš rj se rozumí  č iš tění , vysypávání  3 x denně a

odstra ování  než ádoucí  reklamy z jejich povrchri vč etně
p í padné  v'iměny poš kozenrich vĺ ož ek.

obsluhou koš r] se rozumí  č iš tění , vysypávání  a odstraliování
než ádoucí  reklamy z jejich povrch .

Dopl ování  sáč kr] do minimální ho poč tu 20 sáč krj na stojanu
Sáč ky budou igelitové  o velikosti cca 20 x 30 cm.

obsluhou koš r] se rozumí  jejich č iš tění , vysypávání a
odstra ování  než ádoucí  reklamy z jejich povrch , dále také
dopl ování sáč k na PE.

Ruč ní  klid chodní kr], ploch vozovekv pásu o š í  ce 0,5 m od
silnič ní  obruby a ploch komunikač ní  zeleně v pásu o š í  ce 0,5 m
od kraje chodní ku, vč etně odstranění veš keré  neŽádoucí
Vegetace z ploch chodní k a to ruč ně na celé  ploš e chodní ku
vč etně obou spár podé l silnič ní  obruby.

Ruč ní  klid chodní k , ploch vozovek v pásu o š í  ce 0,5 m od
silnič ní  obruby a ploch komunikač ní  zeĺ eně v pásu o š í  ce 0,5 m
od kraje chodní ku, vč etně odstranění  veš keré  neŽádoucí
Vegetace z ploch chodní krj a to ruč ně i post ikem. Post ikem
bude zlikvidována veš kerá neŽádoucí vegetace na celé  ploš e
chodní ku vč etně obou spár podé l silnič ní  obruby, s vrijimkou
rostlin V travnatrich komunikač ní ch pásech a v rabátkách kolem
strom . Post ik bude proveden 2x roč ně.

Stroj n í  (mecha n izova nri) rj klid chod ní kri u kl í zecí m strojem, tj
zametání  s p edkropem, s ruč ní m doč iš tění m, klid psí ch

exkrementri, sběr veš keré ho odpadu komunální ho i

biologické ho (listí , papí ry, plasĘ, sklo, nedopalky cigaret,
nánosy zeminy bláta nebo prachu, Žrnŕ kač ky atd.)

kus

kus

kus

kus

2
m

m
2

2m

93

13

31

31

13

13

31

38

119

208

208

66 574

183 049

15 940

poč etjednotek
í v měral :..

25,50 Kč

25,00 Kč

I,2oKč

24,ooKč

0,21 Kč

0,27 Kč ,

o,24Kč

oé nä  ua

iednotku v Kč

90 117,00 Kč

38 675,00 Kč

7 737,60 Kč

L54752,00 Kč

!81'757,94 Kč

642 501,99 Kč

118 593,60 Kč

i, I l

,, ": calkovácenav l(č



Celkem

Zimní  drž ba chodní krj

Sběr PE z chodní k

P istavení  VoK

Pohotovostní  klid

odvoz č ern1í ch skládek

Údrž ba dle vyhláš ky - odstra ování sněhu a náledí , provádění
posypu a jeho následné  odstranění , vč etně posypové ho

materiálu

Úklid psí ch exkrementrj vysavač em.

P istavení  VoK 9 m3 nebo 3 m3 dle pož adavk objednatele
nejpozději následují cí  den od zadání  poŽadavku.

Pohotovostní  klid = zajiš tění  rjklidu v neoč ekávan'ich
a nalé hav1ich situací ch a to nejpozději do 1 hodiny od nahláš ení
zadavatelem a to v rozmezí  od 6:30 do 22:00 hodin.

Sběr, nalož ení , odvoz a likvidace veš keré ho odpadu
komunální ho i biologické ho (listí , papí ry, plasĘ, sklo, obaly,
nedopalky cigaret, zbytky spot ební ho zbož í , drobnli nábyteŁ
nefunkč ní  spot ebič e, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu,
ale také  nebezpeč n' odpad jako baterie, plechovĘ od barev,
pouŽité  injekč ní  st í kač ky atd.).

m2

2
m

kus

2m

VOK 9 m3

20

31

50

13

18

14268

47340

L

30 000

1

s DPH

DPH2l%

bez DPH

1,55 Kč

0,09 Kč

3 990,00 Kč

0,36 Kč

4 300,00 Kč

2 672 988,8i!' Kč

463 907,16 Kč

22o9087,73Kč

442 308,00 Kč

115 338,60 Kč

199 500,00 Kč

140 400,00 Kč

77 400,00 Kč


