
 

Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SMO 4 OOO 000 32

Celoroční údržba veřejné zeleně a veřejných pěších komunikací a prostranství v k.ú. Řepy

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších

předpisů

Čl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: czoo231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27—2000700399/0800

(dále jen objednatel)

a

Otakar Chládek — sadovnický a zahradnický servis Praha 6

se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00, Praha 6 - Ruzyně

zastoupená: Otakarem Chládkem, majitelem

IČ 131 114 51

DIČ: cz 530729268

bankovnís o'ení:

číslo účtu:

zapsána v ŽO ÚMČ Praha 6, pod ev. č. 310006—011002003

   

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2

Preambule

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě 0 dílo uzavřené

pod č. objednatele SMO 4 000 000 32 ze dne 4.3.2004 a který upravuje příslušné články

smlouvy.

2.2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny:

0 celková výměra

. kontaktní osoba ve věcech provozních

. technické podmínky plnění díla



Čl. 3

Předmět a účel smlouvy

Znění článku II.2 se v důsledku rozšíření spravovaných ploch V oblasti ulic Skuteckého a Mrkvičkova,

převedených do vlastnictví obce MCP17 mění takto:

Dílo bude prováděno na celkové výměře, která činí:

a) travnaté plochy 21,36 ha,

b) plochy osázené keři 4,68 ha,

c) plochy, která je určena pro veřejnou pěší komunikaci — veřejná prostranství 1 1 ha.

Čl. 4

Dodací podmínky

Čl. VIII.5 za odstavec se doplňuje věta: kontaktní osoba věcech provozních - Bc. Martin Chládek, tel:

_?

Čl. VIII.29 se nově ustanovuje V tomto znění:

Smluvní strany akceptují změny souvisejících s výkonem prací, ochranou klimatu a změn podmínek

ve užití techniky, které zhotovitel doloží k podpisu tohoto dodatku, následně:

a) Technické podmínky plněnídíla

. Nákladní automobily nad 3,5 t + vozidla do 3,5 t musí splňovat emisní normu Euro4 a vyšší

0 Při plnění zakázky používat, a během dvou let v návaznosti na technické možnosti, výhradně

bezemisní ruční nářadí, tj. elektrické — bude dokládáno prohlášením na konci b.r.

. Prokázat vlastnictví vysokozdvižné plošiny kopií TP

. Provádění řezů z plošiny — 21 m ..... -,-Kč/hod

- 30 m. . ....-,-Kč/hod

b) Profesní kvalifikace

. Rozšířit znalost realizačního týmu — minimálně 5 pracovníků s praxí a vzděláním V oboru,

doložit osvědčení

. Alespoň 3 pracovníci — povolení s nakládáním s chemickými látkami

. Alespoň 5 pracovnlků — pravidelné školení na řezy

. Alespoň jeden pracovnik — kurz arboristický či jiný obdobný

c) Ostatnípodmínky

. Instalace a odinstalace samozavlažovacích vaků - 120 ks ..... l-Kč/ks

. Zálivka z obnovitelného zdroje (nádrž na dešťovou vodu) Bikros -,—Kč/ m3

. Provádění sečí, úklidu listí, řezů keřů a stromů V lokalitách ulic Skuteckého & Mrkvičkova

Osvědčení dle bodů a) a b) budou doloženy k podpisu dodatku na OŽPD.

Čl.6

Závěrečná ustanovení

1. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské části Praha 17

na svém 78. zasedání dne 31. 3. 2021, usnesením č. 000116/2021.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři

výtisky objednatel.



3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem, kdy byl oběma smluvními stranami podepsána a účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, což zabezpečí objednatel.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že uvedená smlouva včetně dodatků č.1 a 2 budou v souladu se

Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registraci smluv

(Zákon o registru smluv) uveřejněny, kromě příloh č. 1, 2 a 3 smlouvy z důvodu ochrany

obchodniho tajemství podle § 504 NOZ, prostřednictvím registru smluv, což zabezpečí objednatel.

5. V ostatních částech se výše uvedená smlouva tímto dodatkem nemění.

, , zz :11, 1077

V Praze dn ' V Praze dne: .................. 2021

za zhotovitele  

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění, a v souladu

s usnesením RMČ 000116/2021 ze dne 31.3.2021 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. SMO 4 000 000 32 mezi MČ Praha 17 a společností: Otakar Chládek —

sadovnický a zahradnický servis Praha 6, sídlo: Ruzyňská 209/8, 161 00, Praha 6 — Ruzyně, IČ 131 1 14

51 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 23.13? 2021

 

  

  Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17




