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Prováděcí  obiednávka č . 10/2019 ridrž ba zeleně a rÍ kIidové  práce na zemí  Mč  praha 5 na období
listopad 2019 k zadánl vere jné  zakázky (uzav ení  prováděcí  smlouvy) na základě rámcové  dohody č .

0o2slo/osP/17

Název objednateIe: Městská č ást Praha 5

5í dlo objednotele: náměstí  1'4' í jna 4,I5o 00 Praha 5

Název ve ejné  zakázky
(p edmět rámcové  dohody): ÚonŽgn ZEENĚ n ÚxlloovÉ  PRÁcE NA ÚzEMí  PRAHA 5

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
4. LL.2019

K rámcové  dohodě ze dne: 1,.7. 2017

č " rámcové  smlouvy: oo25ĺ olosPIt7

Název dodavate!e: CENTRA, a.s.

Sí dlo dodavatele: Plze ská 3185/5b

lč 186 289 66

Vyz váme Vás tí mto na základě rámcové  dohody 0025/0/osP/I7 ze dne ]". 7.20t7 k poskytnutí
služ eb v rozsahu specifikované m v p í loze té to objednávky a zároveli Vás ž ádáme o její  akceptaci,
kterou dojde k uzav ení  prováděcí smlouvy ve smyslu v1iš e uvedené  rámcové  dohody.

Plnění  dodavatele se bude í dit smluvní mi podmí nkami (vč . cenovrich ujednání ) vymezen1Í mi v
rámcové  dohodě a dále budou pro toto plnění  respektovány ní ž e uvedené  zvláš tní  podmí nky:

3

c. Zv|áš tní  podmí nkyl

Kontaktnĺ  osobou ve věcech technickych je Jan Hrab nek

L Práce p ebí rá a protokol potvrzuje Jan Hrabánek

2

Veš keré  shora uvedené  práce mohou b, t ze strany dodavatele provedeny pouze na základě
vydané ho pí semné ho pokynu ze strany Jana Hrabánka. Bez vydání  pí semné ho pokynu
nemohou b't shora uvedené  práce plněny, a pokud by je p esto dodavatel bez vydané ho
pí semné ho pokynu provedl, nenálež í  mu za ně jakákolĺ v odměna.

3 Kontrolní  dny budou probí hat v intervalu minimálně jedenkrát tr dně.

l Uvé st konkré tní  zvláś tní  podmí nky, které  se vztahují  k p edmětu p ĺ sluš né  objednávky



objed návka vystaVena objed natelem

V místě: Praha

Dne: 4. 17.2019

Jméno: Jan Hrabánek
pověřen vedením odboru

Podpis

Jméno: Statutární zástupce MčPraha 5 Podp

Nížeuvedený dodavatel s výšeuvedenou objednávkou a podmínkami v nĺuvedenými
bezvýhradně souhlasí,

objed návka akceptována dodavatelem

V místě Praha

Dne u
Jméno: CENTRA a.s. Podpis



celková cena v Kč

9 300,00 Kč

137 250,00 Kč

3 870,00 Kč

660'00 Kč

4 000,00 Kč

6 400,00 Kč

7 600,00 Kč

20 585'00 Kč

4 000,00 Kč

6 400,00 Kč

7 600,00 Kč

20 000,00 Kč

16 000,00 Kč

11 400,00 Kč

20 250,00 Kč

4-/ 482,50 Kč

669,00 Kč

cena za jednotku v Kč

31.00 Kč

457,50 KČ

12,90 Kč

2,20 Kč

10,00 Kč

]'6,00 Kč

19,00 Kč

2 058,50 Kč

10,00 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč

10,00 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč

4,50 Kč

6,50 Kč

22,30 KĆ

vt'měra/poč et
jednotek

1s0

20

20

20

200

200

200

5

200

200

200

1000

500

300

1500

1.461

L

poč et

rikonrl

2

15

15

L5

2

2

2

2

2

Ż

2

2

2

2

3

5

30

jednotka

kus

m3

m3

m3

kus

kus

kus

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

mt

m2

ks

presnY pop|s pÍ ace

v rovině nebo ve svahu do 1:5

dovoz vody pro zálivku rostlin

zalití  solité r v poč tu (30 l na strom)

na vzdálenost do 6 000 m

p í pĺ aiek k ceně za kaŽdrich i započ atiich 1 000 m

do 1,5 m

1.5-3m

3-5m

o pr měru VětVí  do 100 mm

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m

d evin ve skupinách

v rovtne

p es 0,05 do 0,125 m v rovině

č í slo v cení ku
Úns

184 70-1121,

185 80-4311

185 85-1111

185 80-4319

184 B0-6151

184 80-6152

184 80-6153

L]-L 25-1,1,1,1,

184 80-6151

18480-61,s2

184 80-6153

184 80-6171

I84 80-6172

184 80-6173

!85 80-421,4

185 80-4111

183 10-1214

VEŘEJ DĚTsKÝcH š ŤHRIAZELENNÉDRŽBAÚLISTOPAD

struč n''název

oš et ení  vysázeni7ch solité r v rovině

zalitĺ  rostlin vodou do 20 m2

dovoz vody

p í platek za dovoz vody

pr klest ke , koruna do 1,5 m

pniklest ke , koruna 1,5 - 3 m

prriklest ke rl, koruna 3 - 5 m

drcení  větví

prriklest ke ri, koruna do 1,5 m

prr!klest ke , koruna 1,5 - 3 m

pr klest ke rj, koruna 3 - 5 m

Zmlazení ke r], koruna do ].,5 m

zmlazení  ke ri, koruna 1,5 - 3 m

zmlazení  ke , koruna 3 _ 5 m

vypletí  d evin ve skupinách v rovině

oš et ení  a vypletí  květin v rovině

hloubení jamek p es 0,05 do 0,125 m v rovině



I
3 750,00 Kč

3 750,00 Kč

23 400,00 Kč

360,00 Kč

1' 0o5 762,40 KĆ

429 268,80 Kč

139 934,40 Kč

146 150,59 Kč

216 487,54 Kč

279 763,20 Kč

330 320,64 Kč

2I527l,ooKć

79 200,00 Kč

50 000,00 Kč

13 750,00 Kč

173 910'00 Kč

1 806,20 Kč

40 500,00 Kč

33 750,00 Kč

125'00 Kč

125,00 Kč

15,60 Kč

0,90 Kč

2,3o Kč ,

2,4o KČ

2,40 Kč

0,03 Kč

0,03 Kč

o,24 Kć

o,24 Kć

25,50 Kč

22o'oo Kč

250,00 Kč

25,00 Kč

15,00 Kč

2,20 Kć

150,00 Kč

150,00 Kč

1

a

50

200

21,8 644

89 431

29 r53

326229

594746

72 855

70s 872

402

60

50

550

17 594

821

9

7,5

30

30

30

2

2

2

2

16

13

16

13

2t

6

4

1

1

L

30

30

ks

ks

m2

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

hod

kus

m2

m2

m2

hod

hod

bal 500 - 600 mm

do3m

v rovině nebo ve svahu do ]':5

u cest nebo záhonrj

prost edek s odvozem odpadu do 20 km a se slož ení m z
ploch

ve vrstvě do 50 mm

ve vrstvě do 50 mm

ve vrstvě do 50 mm
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
kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně není
zahrnuta likvidace odpadu
kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně není
zahrnuta likvidace odpadu
qiběr odpadkov ch koš r3, svoz odpadu do kontejneru a

odvoz na skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu
mobiliá e ( lavič ek, odpadkov1ź ch koš rl), oplocení , drobné
opravy herní ch prvkri, oprava ochrann ch sí tí  kolem h iš ť

m í ž í , sběr odpadkri v ploš e pod nimi, odplevelení  plochy,
nakyp ení  mulč e a navrácení stromové  m í ž e zpět na

během roku v letní  sez ně, a to v p í padě, ž e dojde k

ulehnutí  materiálu v dopadové  z ně, jedná se o doplnění
zahrnuje odstranění  drobn1ich neč istot (větvič ek, kamenri)
a nakyp ení  prostoru dopadové  z ny herní ch prvk do
drobn ch neč istot, papí rkri, větvič ek, kamen a dalš í ch
neč istot. V ceně není  zahrnut materiál na doplnění
ranní ch hodinách provede klid celé ho h iš tě, vysypává
jednou denně odpadkové  koš e, provádí  riklid sportoviš tě,
ranní ch hodinách provede rjklid celé ho h iš tě, vysypává
jednou denně odpadkové  koš e, provádí  riklid sportoviš tě,

184 70-2775

1'B4 20-277Ż

184 50-1331

185 80-3511

18s 81-1111

185 81-r.121

185 81-1131

vlisadba d evin rovina, bal 500 - 600 mm

ukotvení d eviny t emi k ly do 3 m

obal kmene z juty Ve dvou vrstvách v rovině

kantování  cest a záhonrj

shrabání  listí

shrabání  ĺ istí  na volné  ploš e v rovině

shrabání  listí  na volné  ploš e ve svahu 1

shrabání  listí  na volné  ploš e ve svahu 2
riklid ploch - Centrum (4x

10L,7 m2)
to DH 38

toho DH - 49 869,5 m2, 5 250 m2 Central Park
Botanica, 1118 Rákosní č kovo h iš tě)

strojní  metení cest - centrum (4 x tlŕ dně)
strojní  metení  cest - Západ a Hluboč epy (3x

t, dně)

v běr odpadkov ch koš tl (5x t, dně)

zámeč nické  práce

vyč iš tění  prostoru pod m í ž emi

dop|nění  pí sku do dopadovrich z n

nakyp ení  dopadovlich z n

uhrabání  pí skoviš tě

správce Dětsk ostrov

správce okrouhlí k



._l
86 400,00 Kč

141 600,00 Kč

684 360,00 Kč

4 422 96!,28 Kč

928827,87 Kć

5 351 783,14 Kč

288,00 Kč

590,00 Kč

1,20 Kč

bez DPH

DPH 2Lo/o

S DPH

10

60

28 s15

30

4

20

t

hod

m2

p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  tipravy do 5000
m Vodorovně bez svislé ho p esunu
mí stech, kde není  moŽné  použ ití  mobilní  ploš iny, nebo v
takov ch p í padech, kdy bude nÜtn1i vysoce odborn1i zásah

odstra ování  sněhu z cest v minimální š í  i 1,50 metru,
posyp cest zdrs ují cí m materiálem (v parcí ch a zelen}ich
plochách zákaz použ ití  zimní ho chemické ho posypu),

odstraliování  zmrazk - vč etně posypové ho materiálu

998 23-731,rp esun hmot

pÍ o ez strom arboristickou technikou

zimní  drž ba

Celkem



2019

celková cena v Kč

1'1"4768,00 Kč

642 50]_,99 Kč

I81757,94 Kč

168 480,00 Kč

8 424,00 Kč

38 675,00 Kč

66 555,00 Kč

iednotku v Kč
cena za

0,24 Kč

0,27 Kč '

o,27Kč

24,00 Kč

1,20 Kč

25,00 Kč

25,50 Kč

poč et jednotek
(vl'měra)

15 940

183 049

66 578

234

234

119

29

poč et tÍ konri

30

13

13

30

30

13

90

jednotka

2
m

2
m

2
m

kus

kus

kus

kus

p esnr popis práce

ní  (mechanizovanri) riklid chodní k ukĺ í zecí m strojem, tj.
metání s p edkropem, s ruč ní m doč iš tění m, riklid psí ch

ment , sběr Veš keré ho odpadu komunální ho i

biologické ho (ĺ istí , papí ry, plasty, sklo, nedopalky cigaret,
nánosy zeminy bláta nebo prachu, ž v kač ky atd.)

Ruč ní  rjklid chodní k , ploch vozovek v pásu o š í  ce 0,5 m od
siĺ nič ní  obruby a pĺ och komunikač ní zeleně v pásu o š í  ce 0,5 m
od kraje chodní ku, Vč etně odstranění veš keré  než ádoucí
Vegetace z ploch chodní k a to ruč ně i post ikem. Post ikem
bude zlikvidována veš kerá než ádoucí  vegetace na ceĺ é  ploš e
chodní ku vč etně obou spár podé ĺ  silnĺ č ní  obruby, s vlijimkou
rostĺ in V travnat\y'ch komunikač ní ch pásech a v rabátkách kolem
strom . Post ik bude proveden 2x roč ně.

Ruč ní  klid chodní krj, ploch vozovek v pásu o š í  ce 0,5 m od
silnič ní  obruby a pĺ och komunikač ní zeleně v pásu o š í  ce 0,5 m
od kraje chodní ku, vč etně odstranění veš keré  neŽádoucí

z ploch chodní krj a to ruč ně na celé  pĺ oš e chodní ku
obou spár podé ĺ  silnič ní  obruby

obsluhou koš r] se rozumí  jejich č iš tění , vysypávání a
odstraliování  než ádoucí  reklamy z jejich povrchri, dále také

ní sáč krj na PE

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

obslu hou koš r] se rozu m í  č iš tění , vysypávání  a odstra ová n í
než ádoucí  reklamv z ieiich oovrchr].

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

odstra ování  než ádoucí  reklamy z jejich povrch vč etně
p í padné  v1iměny poš kozenrich vlož ek.

struč n1i název

Anděl Strojní riklid (7x tl dně)

Ruč ní  klid Centrum + Koš í  e (3x

t dně)

Barrandov Ruč ní  klid (3x t,ŕ dně)

obsluha koš t] PE

Doplliování sáč k PE

obsluha koš  (zelené ) 3x t1idně

obsluha koš  - Anděl ( 3x denně )



68 800,00 Kč

140 400,00 Kč

223 44o,0o Kč

111 618,00 Kč

442 308,00 Kč

2 2o7 727,93 KĆ

463 622,87 Kć

2 671 350,80 Kč

4 300,00 Kč

0,36 Kč

3 990,00 Kč

0,09 Kč

1,55 Kč

bez DPH

DPH 2LO/.

s DPH

1

30 000

1

41340

t4 268

16

13

56

30

20

VOK 9 m3

m 2

kus

2
m

m2

Sběr, nalož ení , odvoz a likvidace veš keré ho odpadu
komunální ho i biologické ho (listí , papí ry, plasty, sklo, obaly,
nedopa lky cigaret, zbytky spot eb ní ho zbož í , drobą'i ná bytek,
nefun kč ní  spot ebič e, větve, ná nosy zeminy, bláta nebo prachu,
ale také  nebezpeč n1i odpad jako baterie, plechovky od barev,
použ ĺ té  injekč ní  st í kač ky atd.).

Pohotovostní  klid = zajiš tění  kĺ idu v neoč ekávanrich
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.

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

Úklid psí ch exkrement vysavač em.

ÚdrŽba dle vyhláš ky - odstra ování  sněhu a náledí , provádění
posypu a jeho následné  odstranění , vč etně posypové ho
materiáĺ u

odvoz č ern1ich skládek

Pohotovostní rjklid

P istavení  VoK

r PE z chodní k

7ĺ mní  drź ba chodní k

Celkem


