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Prováděcí  obiednávka č . 1112019 ú drž ba zeleně a ú klidové  práce na ú zemí  Mč  Praha 5 na období
prosĺ nec 2019 k zadání  veřejné  zakázky (uzavření  prováděcí  smlouvy) na základě rámcové  dohody č .

oozslolosP/17

Název objednatele: Městská č ást Praha 5

Sí dlo objednateIe: náměstí 14. ří jna 4,I5o 00 Praha 5

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

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
28. Lr.2019

K rámcové  dohodě ze dne: 1.7. 20L7

č . rámcové  smlouvy: 0025lolosPlĹ7

Název dodavatele: CENTRA, a.s.

Sí dlo dodavatele: Plzeňská 3185/5b

lč : 186 289 66

Vyzýváme Vás tí mto na základě rámcové  dohody 0025/0/osP/t7 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  akceptaci,
kterou dojde k uzavření  prováděcí  smlouvy ve smys|u výš e uvedené  rámcové  dohody.

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

c. Zvláš tní  podmí nky1

Kontaktnĺ  osobou ve věcech technických je Jqn Hrobónek

L. Práce přebí rá a protokol potvrzuje Jan Hrabánek

2

Veš keré  shora uvedené  práce mohou být ze strany dodavatele provedeny pouze na základě
vydané ho pí semné ho pokynu ze strany Jana Hrabánka. 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 jakákoliv odměna.

3 Kontrolní dny budou probí hat v intervalu minimálně jedenkrát týdně

l Uvé stkonkré tní zVláš tní podmí nky,které sevztahujikpředmětupřĺ 5luš né objednávky



objednávka Vystavena obiednatelem

PrahaV mĺstě

28. Lr.ZOI9Dne:

PodpisJméno:Jan Hrabánek
pověřen vedením odboru

PodpisJméno: Statutární zástupce ľučPraha 5

objednávka akceptována dodavatelem

Nížeuvedený dodovatet s výše uvedenou objednóvkou o podmínkamiv níuvedenými

souhlosí,

PrahaV místě

,5^l4uĺ 1Dne:

PoJméno: CENTRA a.s.



94 300,00 Kč

196 800,00 Kč

40 000,00 Kč

32 000,00 Kč

22 800,00 Kč

15 200,00 Kč

4t I-7o,00 Kč

8 000,00 Kč

12 800'00 Kč

]_5 200,00 Kč

66c,00 Kč

8 000,00 Kč

12 800,00 Kč

9 300,00 Kč

137 250,00 Kč

3 870,00 Kč

celková cena v Kč

2,30 Kč

2,4o KĆ

10,00 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč

19,00 Kč

2 058,50 Kč

10,00 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč

45],5o Kć

12,90 Kč

2,2o KČ

10,00 Kč

16,00 Kč

cena za jednotku v
Kč

31,00 Kč
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Ż

4

4

4
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4

4
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4

4
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poč et
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m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

kus

m'

m"

m3

kus

jednotka

kus

ve vrstvě do 50 mm

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m
prost edek s o
ploch

rmzasesodpadu do 20

vrstvě do 50 mm

o pr měru VětVí  do 100 mm

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m

p Í platek k ceně za kaŽd, ch i započ at ch 1 000 m

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m

dovoz vody pro zálivku rostlin

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

na vzdálenost do 6 000 m

p esn' popĺ s práce

rovině nebo ve svahu do 1:5

185 81-l-111

185 81-1121

184 80-6171

L84 80-6172

1"84 80-6173

ttL25-17rr

184 80-6151

184 80-6152

r-84 80-6153

185 80-4319

184 80-6151

184 80-6152

184 80-61s3

č í slo v cení ku

Úns

tB  70-1121,

185 80-4311

185 85-1111

shrabání  listí  na volné  ploš e ve svahu 1

zmlazení  ke ri, koruna 1,5 - 3 m

zm|azení  ke rj, koruna 3 - 5 m

shrabání  listí

shrabání  listí  na volné  ploš e v rovině

pr klest ke ri, koruna do 1,5 m

prriklest ke , koruna 1,5 - 3 m

pr klestke ,koruna3-5m

zmlazení  ke r], koruna do 1,5 m

p í platek za dovoz vody

prriklest ke ri, koruna do 1,5 m

prriklest ke rl, koruna 1,5 - 3 m

prrlklestke , koruna 3-5 m

drcení  větví

zalití  rostlin vodou do 20 m2

dovoz vody

struč n1i název

oš et ení  vysázenli ch solité r v rovině



446,00 Kč

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

15 600,00 Kč

Ż7o,ooKć

800,00 Kč

40,00 Kč

330,00 Kč

800,00 Kč

72Ż,t0Kč

622,50 Kč

243,00 Kč

3 326,40 Kč

1 645,20 Kč

2 880,00 Kč

783;00 Kč

720,00 Kč

1 900,00 Kč

22,30 Kć

125,00 Kč

]"25,00 Kč

15,60 Kč

0,90 Kč

L6,00 Kč

0,80 Kč

6,60 Kč

16,00 Kč

2,90 Kč

2,50 Kč

10 000,00 Kč

38,50 Kč

457,00 Kč

288,00 Kč

0,90 Kč

16,00 Kč

1"9,00 Kč

7

1.

1
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50

50

50
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249

249

0,0243

3,6

3,6

10

145

45

100

20

20

20

20

6

1

7

t

1

1

1

1

24

7

t

6

1

1

ks

ks

ks

m2

m2

m2

mt

m2

m2

kus

kus

t

m3

m3

t

m2

m2

m2

p es 0,05 do 0,125 m v rovině

bal 500 - 600 mm

do3m

v rovině nebo ve svahu do 1:5

post ikem naš iroko

V rovině nebo Ve svahu do 1:5

v rovině nebo ve svahu do 1:5

v hornině 1 až  2

v rovině nebo ve svahu do 1:5

do 0,002 m3

trvalek

umělrim hnojivem jednotlivě k rostlinám

p es 20 m2 (51 na 1 m2)

na vzdálenost do 1 000 m
p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  pravy do 5000

m Vodorovně bez svislé ho p esunu

post ikem naš iroko

V rovině nebo Ve svahu do 1:5

ve svahu p es 1:5 do 1:2

18310,121,4

184 10-2115

18420-2L12

184 50-1331

1,8480-2rrt

1849t-742r

r.83 40-3114

183 20-5111

7a49r-I42r

183 10-1211-

r83 20-41,72

185 80-2114

185 80-4312

185 85-1111

998 23-1311

1'8480-Ż7!1

L849r-142r

184 9t-1,422

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

vrisadba d evin rovina, bal 500 - 600 mm

ukotvení  d eviny t emi krily do 3 m

obal kmene z juty Ve dvou vrstvách v rovině

v sadba trvalkové ho záhonu na Trnkově

náměstí

odplevelení  post ikem v rovině p ed

mulč ování  Vrstvou V rovině

obdělání  pridy kultivátorování m v rovině

zaloŽení  záhonu

mulč ování  vrstvou v rovině

hloubení  jamek do 0,002 m3 v rovině

rn sadba trvalek

hnojení uměl m hnojivem jednotlivě v rovině

zalití  rostlin vodou 20 m2(letnič ky, trvalky,

rŮž "e) -249

dovoz vody

p esun hmot

V sadba trvalkové ho záhonu Husovy sady,

Sacre Coeur

odplevelení  post ikem v rovině p ed

mulč ování  vrstvou v rovině

mulč ování vrstvou ve svahu 1



I
957,00 Kč

720,00 Kč

1 900,00 Kč

2 842,00 Kč

1 822,50 Kč

243,oo Kč

3 326,40 Kč

L 645,20 Kč

3 168,00 Kč

360,00 Kč

164 419,4ŻKč

276 487,54 Kč

314 733,60 Kč

330 320,64 Kč

225 522,00 Kč

79 200,00 Kč

50 000,00 Kč

173 910,00 Kč

1 806,20 Kč

0,80 Kč

6,60 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč

2,90 Kč

2,50 Kč

10 000,00 Kč

38,50 Kč

457,00 Kč

288,00 Kč

0,90 Kč

0,03 Kč

0,03 Kč

o,24Kć

0,24 Kć

25,50 Kč

220,00 Kč

250,00 Kč

15,00 Kč

Ż,2o Kč

145

145

45

100

980

729

0,0243

3,6

3,6

77

200

3262Ż9

594746

728s5

105 872

402

60

50

1,1,594

827

t

t

').

1

1,

1

1

24

1

7

2

18

13

18

13

22

6

4

-L

1

m2

m2

m2

m2

kus

kus

t

m'

m3

t

m

m2

m2

m2

m2

kus

hod

kus

mt

mt

v rovině nebo ve svahu do ].:5

v hornině 1 až  2

v rovině nebo ve svahu do 1:5

ve svahu p es 1:5 do 1:2

do 0,002 m3

trva lek

uměl m hnojivem jednotlivě k rostlinám

p es 20 m2 (51 na 1 m2)

na vzdálenost do 1 000 m
p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  ripravy do 5000
m vodorovně bez svislé ho p esunu

u cest nebo záhon

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

zahrnuta likvidace odpadu

kontejneru a odvozem odpadu na skládku, V ceně nenĺ
zahrnuta likvidace odpadu

kontejneru a odvozem odpadu na skládku, V ceně není

zahrnuta lĺ kvidace odpadu
vl běr odpadkov1ich koš  , svoz odpadu do kontejneru a

odvoz na skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

mo bi l iá e ( lavič ek, od padkov1ich koš ri ), oplocen í , dro bné

opravy herní ch prvkrl, oprava ochrann ch sÍ tí  kolem h iš ť

m í ž í , sběr odpadkri v ploš e pod nimi, odplevelení  plochy,

nakyp ení  muĺ č e a navrácení  stromové  m í ž e zpět na

zahrnuje odstranění  drobnrich neč istot (větvič ek, kamen )

a nakyp ení  prostoru dopadové  z ny herní ch prvkri do

drobn ch neč istot, papí rk , věwič ek, kamenr] a dalš í ch
neČ istot. V ceně není  zahrnut materiál na doplnění

r83 40-3174

183 20-5111

184 9I-t4Ż1

L8491,-1422

L83 LO-12'J"7

183 20-41,12

185 80-2114

185 80-4312

185 85-1111

998 23-1311

185 80-3511

obdě|ání  p dy kultivátorování m v rovině

založ ení  záhonu

mulč ování  vrstvou v rovině

mulč ování vrstvou ve svahu 1

hloubení  jamek do 0,002 m3 v rovině

vlisadba trvalek

hnojení  uměl1im hnojivem jednotlivě v rovině

zalití  rostlin vodou 20 m2(letnič ky, trvalky,
rť :ž e) -732

dovoz vody

p esun hmot

kantování  cest a záhonrj

kĺ id ploch - centrum (ax tlŕ dně) (z toho DH 38
7ot,7 mŻ)
toho DH - 49 869,5 m2,5 25O m2 Central Park

Botanica, 1118 Rákosní č kovo h iš tě)

strojní metení  cest - centrum (a x t' dně)

strojní  metení  cest - Západ a Hluboč epy (3x

t' dně)

uiběr odpadkov ch koš ti (5x t dně)

zámeč nické  práce

vyč iš tění  prostoru pod m í Žemi

nakyp ení  dopadovlich z n

uhrabání  pí skoviš tě

716,OO



41 850,00 Kč

34 875,00 Kč

89 280,00 Kč

141 600,00 Kč

684 360,00 Kč

3 25t742,70 Kč

682865,97 Kč

3 934 608,67 Kč

].50,00 Kč

150,00 Kč

288,00 Kč

590,00 Kč

1",2oKć

bez DPH

DPH2l%

s DPH

I

7,5

10

60

28 515

31

31

31

4

20

hod

hod

t

hod

m2

ranní ch hodinách provede klid celé ho h iš tě, vysypává
jednou denně odpadkové  koš e, provádí  riklid spoftoviš tě,

ranní ch hodinách provede klid ceĺ é ho h iš tě, vysypává
jednou denně odpadkové  koš e, provádí  riklid sportoviš tě,
p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  pravy do 5000

m vodorovně bez svislé ho p esunu

mí stech, kde není  mož né  použ ití  mobilní  ploš iny, nebo v

takovrich p í padech, kdy bude nutn vysoce odborn'i zásah

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

odstra ování zmrazkr] - vč etně posypové ho materiálu

998 23-1311

správce Dětsk ostrov

správce okrouhlí k

p esun hmot

pro ez stromri arboristickou technikou

zimní  drž ba

Celkem



Prosĺ nec 2i19 _ĺ kliaove
celková cena v Kč

18!757,94 Kč

118 593,60 Kč

642 501',99 Kć

t74 096,00 Kč

8 704,80 Kč

38 675,00 Kč

68 773,50 Kč

iednotku v Kč

cena za

o,24 Kč

o,27 Kč

0,2]_ Kč

24,00 Kč

1,20 Kč

25,00 Kč

25,50 Kč

poč et jednotek
(v měra)

15 940

183 049

66 578

234

234

119

29

poč et rikon

31

AJ

L3

31

31

13

93

jednotka

2m

2
m

2m

kus

kus

kus

kus

presny popls prace

Strojní  (mechanizova n1i) tj klid chodní kr] uklí zecí m strojem, tj

zametání s p edkropem, s ruč ní m doč iš tění m, riklid psí ch

exkrementrj, sběr veš keré ho odpadu komunálnÍ ho i

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

Ruč ní  rjklid chodní krj, ploch vozovek v 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  než ádoucí
Vegetace z ploch chodní k a to ruč ně i post ikem. Post ikem
bude zĺ ikvidována veš kerá neŽádoucí vegetace na celé  ploš e

chodní ku vč etně obou spár podé | silnič ní obruby, s vrijimkou
rostĺ in v travnat1ich komunikač ní ch pásech a v rabátkách kolem
stromr]. Post ik bude proveden 2x roč ně'

Ruč ní  klid chodní k , ploch vozovek v 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  než ádoucí
Vegetace z ploch chodní krj a to ruč ně na celé  ploš e chodní ku
vč etně obou spár podé ĺ  silnič ní  obruby.

obsluhou koš r] se rozumí  jejich č iš tění , vysypávání  a

odstra ování  neŽádoucí  reklamy z jejich povrchl], dále také
dopl ování sáč k na PE.

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

obsluhou koš  se rozumí  č iš tění , vysypávání  a odstra ování
než ádoucí  reklamy z jejich povrchri.

obsluhou koš r] 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 kozen1ich vloŽek.

struč n\i název

Anděl Strojní  klid (7x t dně)

Ruč ní  rjklid centrum + Koš í  e (3x

t, dně)

Barrandov Ruč ní  klid (3x t, dně)

obsluha koš rj PE

Dopl ování sáč kti PE

obsluha koš ĺ i (zelené ) 3x t dně

obsluha koš tj - Anděl ( 3x denně )



68 800,00

140 400,00 Kč

223 440,00 Kč

115 338,60 Kč

4423o8,0o Kč

2 223 389,43 Kč

466 9LL,78 Kč

2 690 301,21 Kč

4 300,00

0,36 Kč

3 990,00 Kč

0,09 Kč

]_,55 Kč

bez DPH

DPH27%

s DPH

1

30 000

1

41340

L4 268

16

13

56

31,

20

VOK 9 m3

2m

kus

m 2

m2

Sběr, nalož ení , odvoz a likvidace veš keré ho odpadu
komunální ho i biologické ho (listí , papí ry, plasty, sklo, obaly,
nedopalky cigaret, zbytky spot eb ní ho zboż í , drobnri nábytek,
nefunkč ní  spot ebič e, větve, nánosy zemĺ ny, bláta nebo prachu,
ale také  nebezpeč nri odpad jako baterie, plechovky od barev,
použ ité  injekč ní  st í kač ky atd.).

Pohotovostní  rjklid = zajiš tění  rjklidu v neoč ekávan ch
nalé havlich 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.

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

odvoz č erntich sklé dek

Pohotovostní  iiklid

P istavení VoK

Sběr PE z chodní k

Żimní  tjdrž ba chodní k


