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Prováděcí  obiednávka č . 1212019 ú drž ba zeleně a ú klidové  práce na ú zemí  Mč  Praha 5 na období
leden 2020 k zadání  Veřejné  zakázl<y (uzavření  prováděcí  smlouvy) na základě rámcové  dohody č '

o02s/olosPh7

Vyzýváme Vás tí mto na základě rámcové  dohody 00Ż5/o/osPlL7 ze dne ].. 7. zo17 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 smyslu výš e uvedené  rámcové  dohody.

Plnění  dodavatele se bude ří dĺ t 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:

Název objednatele: Městská č ást Praha 5

Sí dlo objednotele: náměstí  t4. ří jna 4,I5o 00 Praha 5

Název veřejné  zakázky
(před mět rámcové  dohody): ÚonŽsł  ZELENĚ ł  ÚruoovÉ  PRÁcE NA ÚzEMí  PRAHA 5

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
23. 12.2019

K rámcové  dohodě ze dne: 1..7. 2017

č . rámcové  smlouvy: 0025|0rcsPĺ L7

Název dodavatele: CENTRA, a.s.

Sí dlo dodavatele: Plzeňská 31'85/5b

lč : r.86 289 66

c. Zvláš tní  podmí nkyl

Kontaktnĺ  osobou ve věcech technických je Jan Hrabónek

1 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 st konkĺ é tní  zvláš tní  podmí nky, které  se vztahujĺ  k předmětu pří sluš né  objednávky



objednávka vystavena objednatelem

V místě Praha

Dne: 23.12.20L9

Jméno:Jan Hrabánek
pověřen vedením odboru Podpis

Jméno: Statutární zástupce MčPraha 5 Podpi

Nĺžeuvedený dodavatel s výše uvedenou objednávkou a podmínkamĺv níuvedenými

objednávka akceptována do

souhlasí.

V místě: Pra ha

Dne:

Jméno: CENTRA a.s. Podpĺs



rovrne
nezJU VC u

ukotvení d eviny t emi k ly do 3 m

vrisadba d evin rovina, bal 500 - 600 mm

rovrne
MVen m p

lazení  ke , koruna 3 - 5 m

zmlazení  ke rj, koruna 1,5 - 3 m

zmlazení  ke , koruna do 1,5 m

pr klest ke rj, koruna 3 - 5 m

pr klest ke , koruna 1,5 - 3 m

pr klest ke ri, koruna do 1,5 m

drcení  větví

prriklestke , koruna 3-S m

prrlklest ke , koruna 1,5 - 3 m

prtlklest ke , koruna do 1,5 m

p í platek za dovoz vody

dovoz vody

zalití  rostlin vodou do 20 m2

oš et ení  vysázenrich solité r v rovině

struč n1i název

184 50-1331

18420-2112

184 10-211s

18310-121,4

184 80-6173

!84 80-6172

184 80-6171,

184 80-6153

184 80-6152

184 80-6151

1,1"125-111.7

184 80-6153

184 80-6152

184 80-61s1

185 80-4319

185 85-1111

185 80-4311

184 70-112L

č í slo v cení ku
Úns

rovině nebo ve svahu do 1:5

do3m

bal 500 - 600 mm

p es 0,05 do 0,125 m v rovině

3-5m

1,5-3m

do 1,5 m

3-5m

1,5-3m

do 1,5 m

o prriměru větví  do 100 mm

3-5m

1,5-3m

do 1,5 m

p í platek k ceně za kaž d ch i započ at1ich 1 000 m

na vzdálenost do 6 000 m

zalití  solité r v poč tu (3O ĺ  na strom

v rovině nebo ve svahu do 1:5

p esn popis práce

m2

ks

ks

ks

kus

kus

kus

kus

kus

kus

ms

kus

kus

kus

m3

m3

m3

kus

jednotka

20

20

20

20

4

4

4

4

A

4

4

4

4

4

15

15

15

2

poč et

konri

50

1

t

7

300

500

1_000

200

200

200

5

200

200

200

20

20

20

150

v1ź měra/poč et

iednotek

15,60 Kč

125,00 Kč

125,00 Kč

22,30 Kč

19,00 Kč

16,00 Kč

10,00 Kč

19,00 Kč

16,00 Kč

10,00 Kč

2 058,50 Kč

19,00 Kč

16,00 Kč

10,00 Kč

2,20 Kč

t2,90 Kč

457,5o Kč

31,00 Kč

cena za jednotku

vKč

15 600,00 Kč

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

446,00 Kč

22 800,00 Kč

32 000,00 Kč

40 000,00 Kč

15 200,00 Kč

12 800,00 Kč

8 000,00 Kč

4l t7o,oo Kč

15 200,00 Kč

12 800,00 Kč

8 000,00 Kč

660,00 Kč

3 870,00 Kč

137 25o,oo Kč

9 300,00 Kč

celková cena v Kč

VEŘEJNÉ  zEtENĚ A DĚTsKÝcH xŘlš ŤtEDEN - ÚonŽsa



zámeč nické  práce

v běr odpadkovrich koš ri (5x t, dně)

strojní  metení  cest - Západ a Hluboč epy
(3x t' dně)

strojní  metení  cest - centrum (4 x t, dně)

tiklid ploch -Západ a Hluboč epy (3x

ttidně) - Z toho DH - 49 869,5 m2, 5 250

m2 Central Park Botanica, 1l-18

Rákosní č kovo h iš tě)

tiklid ploch - Centrum (ax t1í dně) (z toho
DH 38 101,7 m2)

likvidace plevele horkou vodou

kantování  cest a záhon

p esun hmot

185 80-3511

998 23-133-1.

zámeč nické  práce zahrnují cí  drobné  opravy
pa rkové ho mobiliá e ( lavič ek, odpad kov,ich koš  ),
oplocení , drobné  opraw herní ch prvk , oprava
ochrannrich sí tí  kolem h iš ť  pro mí č ové  hry, pí skoviš ť

apod., v cení  není zahrnut použ it'i materiál, v ceně je

zahrnuto použ ití veš keré  technĺ ky ( agregát, sbí ječ ka

apod.)

rn běr odpadkornich koš ri, svoz odpadu do

kontejneru a odvoz na skládku, v ceně není  zahrnuta
likvidace odpadu

zametání  cest a zpevněn, ch ploch s nalož ení m
smetk do kontejneru a odvozem odpadu na

skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

zametání cest a zpevněn1ich ploch s nalož ení m
smetkri do kontejneru a odvozem odpadu na

skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

sběr odpadu ze sadov1ich ploch vč etně PE, s

uĺ ož ení m odpadu do kontejneru a odvozem na

skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

sběr odpadu ze sadovrich ploch vč etně PE, s

ulož ení m odpadu do kontejneru a odvozem na

skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu

jedná se o nechemickou likvidaci plevele

u cest nebo záhonr]

p esun hmot pro sadovnické  a krajiná ské  ripravy do

5000 m vodorovně bez svislé ho p esunu

hod

kus

mt

m2

mt

m2

hod

m

t

6

22

13

18

13

18

t

2

L

60

402

ro5 872

72855

594 746

326 229

100

200

LL

220,00 Kč

25,50 Kč

o,24 Kč

o,24 Kč

0,03 Kč

0,03 Kč

780,00 Kč

0,9o Kč

288,00 Kč

79 2oo,oo Kč

225 522,00 Kč

330 320,64 Kč

3']'4733,60 Kč

21'6 487,54 Kč

164 41'9,42Rč

78 000,00 Kč

360,00 Kč

3 168,00 Kč



p esun hmot

správce okrouhlí k

lrorru." Dětsk1i ostrov

uhrabání  pí skoviš tě

nakyp ení  dopadov ch z n

vyč iš tění  prostoru pod mrí Žemi

998 23-13r-1

p esun hmot pro sadovnické  a krajĺ ná ské  pravy do

5000 m vodorovně bez svislé ho p esunu

správce je p í tomen na sportoviš ti 8 hod

kaŽdodenně, v ranní ch hodinách provede riklid
celé ho h iš tě, vysypává jednou denně odpadkové
koš e, provádí  klid sportoviš tě, dohlí ž í  na provoz

sportoviš tě, instaluje sí ť  na mí č ové  hry dle
pož adavk už ivatel

správce je p í tomen na sportoviš ti 8 hod

kaž dodenně, v ranní ch hodinách provede klid

celé ho h iš tě, vysypává jednou denně odpadkové
koš e, provádí  klid sportoviš tě, dohlí ž í  na provoz

sportoviš tě, instaluje sí ť  na mí č ové  hry dle
pož adavkri už ivatel

uhrabání  pí skoviš tě do roviny zahrnuje odstranění
drobn ch neč istot, papí rkri, větvič ek, kamenrj a

dalš í ch neč istot. V ceně není  zahrnut materiál na

doplnění  pí skoviš tě

nakyp ení dopadov1ich z n dětsk, ch herní ch prvkri a

okolí  zahrnuje odstranění  drobn1í ch neč istot
(větvič ek, kamen ) a nakyp ení  prostoru dopadové
z ny herní ch prvkrl do hloubky 200 mm

tato práce zahrnuje vyzvednutí  stromov}ich
ochrann1ich 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 mí sto, cena zahrnuje odvoz a

likvidaci vzniklé ho odpadu ( litinová ochranná m í ž  o

velikosti 1,5 x 1,5 m)

t

hod

hod

m2

m2

kus

5f

31

31

L

1_

4

10

7,5

9

821

t'J.594

50

288,00 Kč

150,00 Kč

]-50,00 Kč

2,2o Kč

15,00 Kč

250,00 Kč

89 280,00 Kč

34 875,00 Kč

41 850,00 Kč

]" 806,20 Kč

173 9L0,00 Kč

50 000,00 Kč



Celkem

zimní  drž ba

pro ez strom arboristickou technikou

odstra ování  sněhu z cest v minimální  š í  i 1,50

metru, posyp cest zdrsliují cí m materiálem (v parcí ch

a zelen1ich plochách zákazpouž ití  zimní ho

chemické ho posypu), odstraIiování  zmrazk - vč etně

posypové ho materiálu

pro ez strom arboristickou technikou bude

prováděn v mí stech, kde není mož né  použ ití  mobilní
ploš iny, nebo v tako\'Ých p í padech, kdy bude nutnri

Vysoce odbornri zásah do d eviny, mezi pro ez se

zaŕ azu1e i kácení  stromu za ztí ź .enÝch podmí nek

pomocí  arboristické  techniky

m2

hod

20

4

28 515

60

s DPH

DPH2l%

bez DPH

1,20 Kč

590,00 Kč

3 642 085,96 Kč

632 097,56 Kč

3 o09 988,40 Kč

684 360,00 Kč

141 600,00 Kč



ri .-

obsluha koš ri (zelené ) 3x t dně

Dodávka koš t]

Dopllĺ ování sáč k PE

Sáč ek PE

obsluha koš  PE

Barrandov Ruč ní  klid (3x t,idně)

Ruč ní  klid centrum + Koš í  e (3x

t dně)

Anděl Strojní  klid (7x t'idně)

struč n název

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

Doplnění  chybějí cí ho č i poš kozené ho odpadkové ho koš e vč etně
p í padné  nové  instalace

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

Dodávka sáč kr], které  se budou vydávat obč anr]m na

informač ní ch st ediscí ch. Sáč ky budou stejné  jako do stojanri ke

koš  m na PE'

obsluhou koš  se rozumí  jejich č iš tění , vysypávání a
odstra ování  než ádoucí  rekĺ amy z jejich povrchr], dále také
dopl ování sáč kr] na PE.

Ruč ní  riklid 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 k a to ruč ně na celé  ploš e chodní ku
vč etně obou spár podé l silnič ní  obruby.

Ruč ní  klid chodní kij, 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 chodnĺ ku, vč etně odstranění  veš keré  neŽádoucí
Vegetace z ploch chodní k a to ruč ně i post ikem. Post ikem
bude zlikvidována veš kerá než ádoucí  vegetace na ceĺ é  pĺ oš e
chodní ku vč etně obou spár podé l silnič ní obruby, s viijimkou
rostlin v travnatlich komunikač ní ch pásech a v rabátkách kolem
stromrj. Post ik bude proveden 2x roč ně.

Strojní  (mechanizovanri ) r1klid chodní krj uklí zecí m strojem, tj
zametání s p edkropem, s ruč ní m doč iš tění m, riklid psí ch

exkrement , sběr veš keré ho odpadu komunální ho i

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

p esn1i popl's práce

kus

kus

kus

kus

kus

2m

2
m

jednotka

m
2

1,4

6

31

1

31

L4

I4

3r-

poč et rikonri

119

1

234

7s 000

234

66 578

183 049

15 940

poč et jednotek

í vÝměra)

25,00 Kč

1 700,00 Kč

t,2o Kć

0,25 Kč

24,oo Kč

0,21' Kč

o,27 Kč

o,24 Kč

jednotku v Kč

cena za

41 650,00 Kč

]_0 200 Kč

8 704,80 Kč

18 750 Kč

174 096,00 Kč

t95 739,32 Kč

697 925,22 Kč

118 593,60 Kč

celková cena v Kč



Celkem

Zimní  drž ba chodní kr]

Sběr PE z chodní k

P istavení VoK

Pohotovostní  rjklid

odvoz č ern ch skládek

obsluha koš r] _ Anděl ( 3x denně )

ÚdrŽba dle vyhláš ky - odstralŤování 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 poŽadavkri objednatele
nejpozději následují cí  den od zadání  pož adavku.

Pohotovostní  rjklid = zajiš tění rjklidu v neoč ekávan ch
a nalé hav ch situací ch a to nejpozději do 1 hodiny od nahláš ení

davatelem 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 , papky, plasty, sklo, obaly,
nedopalky cigaret, zbytky spot eb ní ho zbož í , drobn nábytek,
nefunkč ní  spot ebič e, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu,
a|e také  nebezpeč n1i odpad jako baterie, plechovky od barev,
použ ité  injekč ní  st í kač ky atd.).

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

odstra ování  než ádoucí  reklamy z jejich povrchrj vč etně
p í padné  vtiměny poš kozen1ich vlož ek.

m2

2m

kus

?m

VOK 9 m3

kus

20

31

50

13

19

93

t43L8

4L340

1-

30 000

T

29

s DPH

DPH27%

bez DPH

1,55 Kč

0,09 Kč

3 990,00 Kč

0,36 Kč

4 300,00 Kč

25,50 Kč

2794 L67,L4 Rč

484 938,10 Kč

2 3o9 229,04 Kč

443 858,00 Kč

115 338,60 Kč

].99 500,00 Kč

]-40 400,00 Kč

8]' 700,00 Kč

68 773,50 Kč


