
SMLOUVA O DÍLO

2021/0313

uzavřenápodle * 2586 a násl. zákona Č . 89/20 12 Sb., Občanského zákoníku v platném zně ní

1.
Smluvní strany

Mě stskáčást Praha 17
se sídlem: Zalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
zástupce oprávně ný jednat ve vě cech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka
tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 129
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IČ O: 00231223
DIČ : CZ0023 1223
bankovní spojení: Č eskáspořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „ objednatel“ )

a

Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
se sídlem: Ruzyň ská209/8, Praha 6, 161 00
zastoupená: Otakarem Chládkem, Bc. Martinem Chládkem
IC: 27404862
DIČ : CZ27404862
bankovní spojení:

číslo účtu:
zapsána v OR vedeném u Mě stského soudu v Praze, sp. Zn. C 111035

tel./fax:
e-mail:
zástupce ve vě cech technický ch: Bc. Martin Chládek
tel./e-mail:
(dále jen „ zhotovitel“ )
Oprávně ní zástupci obou smluvních stran prohlaš ují, ž e jsou způsobilí k právním úkonům a
po vzájemném projednání a shodě uzavírají smlouvu o dílo v tomto zně ní:

2.
Předmě t a účel smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka účastníka a zadávací podmínky
objednatele uplatně né ve vý zvě k podání nabídek číslo veřejné zakázky P2100000018
ze dne 25. 10. 2021 vypsané dle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch
zakázek na zakázku ve zjednoduš eném podlimitním řízení na služ by „ Celoroční
údrž ba veřejnézeleně ve vymezený ch lokalitách k. ú Repy“ . Tyto podmínky jsou
pro zhotovitele závazné. Vyhodnocení nabídky bylo provedeno objednatelem dne
19. 11.2021.

sMLOUVA o DÍLO
2021/0313

uzav ená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonıku V platném Znění

l.
Smluvní Strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/ 12b, 163 02 Praha 6
Zástupce oprávněný jednat Ve Věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka
tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 129
IČO: 00231223
DIČ; CZOO231223
bankovní spojení: Česká Spo itelna, a. s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „objednate1“)

a
Sadovnický a Zahradnický servis s.r.o.
se sídlem: Ruzy ská 209/8, Praha 6, 161 00
Zastoupená: Otakarem Chládkem, Bc. Martinem Chládkem
IČ; 27404862
DIČ; s7404862
bankovní 513016111' =_--I
číslo účtu: ._
zapsána v OR vedeném u Městského Soudu V Praze, sp. Zn. C 11 1035
tel/fax:-_
e-mail:
Zástupce Ve Věcech technických: Bc. Martin Chládek
tel/email: II-_
(dále jen „zhotovitel“)
Oprávnění Zástupci obou smluvních stran prohlašují, Že jsou Způsobilí k právním úkonům a
po vzájemném projednání a Shodě uzavírají smlouvu o dílo V tomto znění:

2.
P edmět a účel smlouvy

2.1 Podkladem pro uzav ení smlouvy je nabídka účastníka a zadávací podmínky
objednatele uplatněné Ve výzvě k podání nabídek číslo Ve ejné zakázky P2100000018
Ze dne 25. 10. 2021 Vypsané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání Ve ejných
zakázek na zakázku Ve zjednodušeném podlimitním ízení na služby „Celoroční
údržba ve ejné zeleně ve vymezených lokalitách k. ú epy“. Tyto podmínky jsou
pro zhotovitele závazné. Vyhodnocení nabídky bylo provedeno objednatelem dne
19. 11. 2021.
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2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, ž e pro objednatele, na svůj náklad a na své
nebezpečí a podle podmínek ujednaný ch touto smlouvou, bude po dobu, uvedenou v článku
4. této smlouvy, zajiš ťovat provádě ní péče o zeleň v níž e uvedeném rozsahu.

2.2.1 Č innost uvedenáv odstavci 2.1 této smlouvy bude vykonávána v tomto územním
rozsahu:

a) dte mapového podkladu, který je přílohou č. 3 této smlouvy a je její nedílnou
součástí;

b) v rámci kit Repy se jednáo území v oblasti vilovézástavby v části Repy I a Repy II
vymezenésoupisem ulic v bodě č. 7 této smlouvy

c) celkovávý mě ra plochy činí 125 750 m2

2.3 Č innost uvedenáv odstavci 2.1 této smlouvy bude vykonávána ve vě cném rozsahu:
dle specifikace činností obsaž ený ch v cenové nabídce (př. Č . 2) a dále dle bodu č. 10
smlouvy

2.4 Vý š e uvedenáčinnost bude provádě na v souladu s obchodní nabídkou zhotovitele.

2.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje platit za vý kon vý š e uvedené činnosti i za
dodávky s touto činností spojené cenu plně ní, pokud toto plně ní bude v souladu
s podmínkami této smlouvy.

2.6 Ú čelem této smlouvy je vymezit podmínky, povinnosti a vztahy přísluš ný ch smluvních
stran pro vý kon vý š e uvedenéčinnosti.

3.
Cena plně ní

3.1 Cena plně ní za vý kon předmě tné činnosti je smluvními stranami ujednána na základě
obchodní nabídky zhotovitele, ve které jsou uvedeny krycí list nabídky (viz př. č. 1 této
smlouvy) a polož kový rozpočet (př.č.2) Cena plně ní dle tohoto ujednání tedy činí v případě
vý skytu četností jednotlivý ch prací předpokládaný ch v zadávací dokumentaci objednatele a
v nabídce zhotovitele za sezó ny 2021/22 a 2022/23 (viz článek 4. této smlouvy):

cena bez DPH celkem 3 894 065 ‚00 Kč
DPH 817 753,65 Kč
cena celkem včetně DPH 4711 8 18,65 Kč

Skutečnácena plně ní bude vypočtena dle skutečného vý skytu četnosti jednotlivý ch prací (tj.
dle podmínek počasí) s tím, ž e pro tento vý počet jsou závaznéjednotkovéceny dle nabídky
zhotovitele, územní rozsah prací dle odstavce 2.2 této smlouvy a ostatní podmínky uvedené
v této smlouvě .

3.2 Cena plně ní byla smluvními stranami ujednána podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,
v platném zně ní, jako smluvní a na úrovni jednotkový ch cen dle polož kového rozpočtu
nabídky zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy) byla ujednána jako nejvý š e přípustná—

maximální.
Cenu plně ní je mož no upravit (zvý š it nebo sníž it) jen dle podmínek ujednaný ch v této
smlouvě .
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2.2 Zhotovitel Se touto Smlouvou ZavaZuje, že pro objednatele, na Svůj náklad a na své
nebezpečí a podle podmínek ujednaných touto Smlouvou, bude po dobu, uvedenou v článku
4. této Smlouvy, Zajiš ovat provádění péče O Zele v níže uvedeném rozsahu.

2.2.1 Činnost uvedená v odstavci 2.1 této Smlouvy bude vykonávána v tomto územním
rozsahu:

a) dle mapového podkladu, který je p ílohou č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou
Součástí;

b) v rámci k.ú. epy se jedná O území v oblasti vilové zástavby v části epy I a epy II
vymezené soupisem ulic v bodě č. 7 této Smlouvy

c) celková výměra plochy činí 125 750 m2

2.3 Činnost uvedená v odstavci 2.1 této Smlouvy bude vykonávána ve věcném rozsahu:
dle Specifikace činností Obsažených vcenové nabídce (p . č. 2) a dále dle bodu č. 10
Smlouvy i'

2.4 Výše uvedená činnost bude prováděna v souladu S obchodní nabídkou zhotovitele.

2.5 Objednatel Se touto Smlouvou Zavazuje platit Za výkon výše uvedené činnosti i za
dodávky S touto činností spojené cenu plnění, pokud toto plnění bude v souladu
S podmínkami této Smlouvy.

2.6 Účelem této Smlouvy je vymezit podmínky, povinnosti a vztahy p íslušných Smluvních
Stran pro výkon výše uvedené činnosti.

3.
Cena plnění

3.1 Cena plnění Za výkon p edmětné činnosti je smluvními Stranami ujednána na Základě
obchodní nabídky Zhotovitele, ve které jsou uvedeny krycí list nabídky (viz p . č. 1 této
smlouvy) a položkový rozpočet (p .č.2) Cena plnění dle tohoto ujednání tedy činí v p ípadě
výskytu četností jednotlivých prací p edpokládaných v Zadávací dokumentaci objednatele a
v nabídce zhotovitele Za sezóny 2021/22 a 2022/23 (viz článek 4. této smlouvy):

cena bez DPH celkem ............................................................. 3 894 065,00 Kč
DPH .................................................................................. 817 753,65 Kč
cena celkem včetně DPH ......................................................... 4 711 818,65 Kč

Skutečná cena plnění bude vypočtena dle Skutečného výskytu četnosti jednotlivých prací (tj.
dle podmínek počasí) s tím, Že pro tento výpočet jsou Závazné jednotkové ceny dle nabídky
Zhotovitele, územní rozsah prací dle Odstavce 2.2 této Smlouvy a ostatní podmínky uvedené
v této Smlouvě.

3.2 Cena plnění byla smluvními Stranami ujednána podle Zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,
vplatném Znění, jako smluvní a na úrovni jednotkových cen dle položkového rozpočtu
nabídky Zhotovitele (viz p íloha č. 2 této Smlouvy) byla ujednána jako nejvýše p ípustná -
maximální.
Cenu plnění je možno upravit (Zvýšit nebo Snížit) jen dle podmínek ujednaných vtéto
Smlouvě.



4.
Doba plně ní

4.1 Č innost dle článku 2. této smlouvy bude zhotovitel provádě t celoročně dle potřeby (dle
podmínek počasí) od data uzavření této smlouvy po dobu 2 tet.

5.
Platební podmínky

5.1 Zhotovitel se zavazuje, ž e jím vystavené daň ové doklady (dále jen “ faktury“ ) budou
obsahovat nálež itosti, kteréjsou stanoveny obecně závazný mi právními normami, zejména
pak zákony a jejich provádě cími předpisy.

5.2 Smluvními stranami bylo ujednáno (a to bez ohledu na ujednání uvedené
v předcházejícím odstavci), ž e faktury budou obsahovat číslo smlouvy, předmě t smlouvy, iČ
objednatele a zhotovitele, název a sídlo objednatele a zhotovitele, účtovanou částku, která
bude uvedena bez DPH a včetně DPH, zvláš t‘ DPH, splatnost ceny plně ní, kterábude
v souladu s touto smlouvou, razítko a podpis oprávně ného zástupce zhotovitele.

5.3 Fakturace bude provádě na dle skutečně provedený ch prací. Faktury budou zhotovitelem
vystaveny vž dy po uplynutí kalendářního mě síce, ve kterém byla fakturovaná činnost
provedena.

5.4 Kaž dá faktura, kterou zhotovitel vystaví na základě této smlouvy, bude obsahovat
(případně v příloze) soupis provedený ch prací a dodávek.

5.5 V případě , ž e zhotovitelem vystavenáfaktura bude obsahovat nesprávnéúdaje, případně
nebude obsahovat údaje, jak je v této smlouvě ujednáno, je objednatel oprávně n takovou
fakturu do dne splatnosti vrátit zhotoviteli a ten fakturu podle charakteru nedostatků bud‘
opraví, nebo vystaví fakturu novou. U opravené nebo nové faktury bě ž í nová lhůta
splatnosti.

5.6 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, ž e fakturu vystavenou zhotovitelem na základě
této smlouvy, nebude-li faktura vrácena dle předcházejícího odstavce, uhradí nejpozdě ji do
21 kalendářních dnů, a to ode dne doručení přísluš néfaktury do sídla objednatele.

5.7 Smluvními stranami bylo ujednáno, ž e objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Objednatel se zavazuje, bude-li v prodlení s úhradou faktury dle této smlouvy, nebyla-li
tato faktura vrácena dle odstavce 5.5 této smlouvy, zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve
vý š i 0,05 % z fakturovanéčástky za kaž dý (i pouze započatý ) den prodlení.

6.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu v tě ch případech, kdy poruš í
ujednání této smlouvy, ačkoliv byl na poruš ení této smlouvy objednatelem nejméně jednou
písemně upozorně n, přičemž nezjednal nápravu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, ž e
bude objednateli platit smluvní pokuty ve vý š i:
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4.
Doba plnění

4.1 Činnost dle článku 2. této Smlouvy bude Zhotovitel provádět celoročně dle pot eby (dle
podmínek počasí) od data uzav ení této Smlouvy po dobu 2 let.

5.
Platební podmínky

5.1 Zhotovitel Se zavazuje, že jím vystavené da ové doklady (dále jen “faktury”) budou
Obsahovat náležitosti, které jsou Stanovený obecně závaznými právními normami, Zejména
pak Zákony a jejich prováděcími p edpisy.

5.2 Smluvními stranami bylo ujednáno (a to bez Ohledu na ujednání uvedené
v p edcházejícím Odstavci), Že faktury budou obsahovat číslo Smlouvy, p edmět Smlouvy, IČ
objednatele a Zhotovitele, název a sídlo objednatele a zhotovitele, účtovanou částku, která
bude uvedena bez DPH a včetně DPH, Zvláš DPH, Splatnost ceny plnění, která bude
v Souladu S touto Smlouvou, razítko a podpis oprávněného Zástupce zhotovitele.

5.3 Fakturace bude prováděna dle Skutečně provedených prací. Faktury budou zhotovitelem
vystaveny vždy po uplynutí kalendá ního měsíce, ve kterém byla fakturovaná činnost
provedena.

5.4 Každá faktura, kterou zhotovitel vystaví na Základě této smlouvy, bude obsahovat
(p ípadně V p íloze) Soupis provedených prací a dodávek.

5.5 V p ípadě, že zhotovitelem vystavena faktura bude obsahovat nesprávné údaje, p ípadně
nebude Obsahovat údaje, jak je v této Smlouvě ujednáno, je objednatel oprávněn takovou
fakturu do dne SplatnOSti vrátit zhotoviteli a ten fakturu podle charakteru nedostatků buď
Opraví, nebo Vystaví fakturu novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta
splatnosti.

5.6 Objednatel Se touto smlouvou zavazuje, že fakturu vystavenou zhotovitelem na základě
této Smlouvy, nebude-li faktura vrácena dle p edcházejícího odstavce, uhradí nejpozději do
21 kalendá ních dnů, a to ode dne doručení p íslušné faktury do Sídla objednatele.

5.7 Smluvními Stranami bylo ujednáno, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat Zálohy.

6.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Objednatel Se zavazuje, bude-li v prodlení S úhradou faktury dle této Smlouvy, nebyla-li
tato faktura vrácena dle odstavce 5.5 této Smlouvy, Zaplatit Zhotoviteli Smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z fakturované částky za každý (i pouze započatý) den prodlení.

6.2 Zhotovitel se Zavazuje objednateli platit Smluvní pokutu v těch p ípadech, kdy poruší
ujednání této Smlouvy, ačkoliv byl na porušení této smlouvy objednatelem nejméně jednou
písemně upozorněn, p ičemž nezjednal nápravu. Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje, že
bude objednateli platit Smluvní pokuty Ve výši:



a) 5.000, - Kč za kaž dý objednatelem zjiš tě ný jednotlivý případ, kdy zhotovitel
řádně (tj. pravidelně ) nepovede deník o údrž bě zeleně nebo v ně m bude uvádě t
nepravdivéúdaje,

b) 5.000, - Kč za kaž dý objednatelem zjiš tě ný jednotlivý případ, kdy ze strany
zhotovitele doš lo k poruš ení ujednání této smlouvy nebo přísluš ný ch obecně
závazný ch nebo jiný ch právních norem, které se vztahují k předmě tu této
smlouvy.

6.3 Smluvním stranám vznikáprávo i na náhradu š kody způsobené poruš ením smluvních
povinností vyplý vajících z této smlouvy, na které se vztahuje i smluvní pokuta, jak je v této
smlouvě ujednáno, a to v rozsahu š kody převyš ující částku smluvní pokuty.

7.
Místo plně ní

katastrální území Repy

7.1. Vymezenéúzemí pro oblast Ř epy 1:
S: Karlovarskáa oblast BíléHory
Z: Slánská
V: Cistovická, U Boroviček, severní část Lesoparku Repy
J: Opuková, U Boroviček, K Trninám, Součkova, Brunnerova, oblast Na Fialce
(Mapový podklad př. č. 3.1)

7.2 Vymezenéúzemí pro oblast Ř epy II:
S: U Kaménky, K Mostku, Reinerova, Karlovarská
Z: K Sancím, Engelmü llerova
V: Slánská
J: Na Moklině , Hofbauerova, Zalanského
(Mapový podklad př. č. 3.2)

8.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

8.1 Zhotovitel zmocň uje jako odpově dnou osobu kjednání s objednatelem ve vě cech
předmě tnéčinnosti a k vedení přísluš nédokumentace Bc. Martin Chládek, tel:
který je odpově dný za provádě ní činnosti.

8.2 Za objednatele je oprávně n jednat ve vě cech předmě tné činnosti Mgr. David Zlatý , tel.
235 300 634.

8.3 Zhotovitel bude objednatele pravidelně informovat o průbě hu údrž by zeleně , zejména po
dnech pracovního klidu, v období kalamit atp.

8.4 Nastane-li na straně ně které ze smluvních stran skutečnost bránící řádnému plně ní této
smlouvy (např. z důvodu vyš š í moci), dotčená smluvní strana je povinna, a to bez
zbytečného odkladu, oznámit písemnou formou druhé smluvní straně , jakáskutečnost jí
brání plnit podmínky této smlouvy. Bude-li zdůvodně ní této skutečnosti oprávně né dle
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a) 5.000, - Kč Za každý Objednatelem zjištěný jednotlivý p ípad, kdy Zhotovitel

ádně (tj. pravidelně) nepovede deník O údržbě Zeleně nebo v něm bude uvádět
nepravdivé údaje,

b) 5.000, - Kč Za každý objednatelem Zjištěný jednotlivý p ípad, kdy Ze Strany
zhotovitele došlo kporušení ujednání této Smlouvy nebo p íslušných obecně
závazných nebo jiných právních norem, které Se vztahují kp edmětu této
Smlouvy.

6.3 Smluvním Stranám vzniká právo i na náhradu škody způsobené porušením Smluvních
povinností vyplývajících Z této Smlouvy, na které se vztahuje i Smluvní pokuta, jak je v této
Smlouvě ujednáno, a to v rozsahu škody p evyšující částku Smluvní pokuty.

7.
Místo plnění

katastrální území Repy

7.1. Vymezené území pro oblast epy I:
S: Karlovarská a oblast Bílé Hory
Z: Slánská
V: Čistovická, U Boroviček, severní část Lesoparku epy
J: Opuková, U Boroviček, K Trninám, Součkova, Brunnerova, oblast Na Fialce
(Mapový podklad p . č. 3.1)

7.2 Vymezené území pro Oblast epy II:
S: U Kaménky, K MOStku, Reinerova, Karlovarská
Z: K Šancím, Engelmüllerova
V: Slánská
J: Na Moklině, Hofbauerova, Žalanského
(Mapový podklad p . č. 3.2)

8.
Spolupůsobení Objednatele a zhotovitele

8.1 Zhotovitel zmoc uje jako odpovědnou osobu k jednání S objednatelem ve věcech
p edmětné činnosti a k vedení p íslušná dokumentace Bc. Martin Chládek, tel; -I-
který je odpovědný za provádění činnosti.

8.2 Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech p edmětné činnosti Mgr. David Zlatý, tel.
235 300 634.

8.3 Zhotovitel bude Objednatele pravidelně informovat o průběhu údržby zeleně, zejména po
dnech pracovního klidu, v období kalamit atp.

8.4 Nastane-li na straně některé ze smluvních Stran Skutečnost bránící ádnému plnění této
Smlouvy (nap . zdůvodu vyšší moci), dotčená Smluvní strana je povinna, a to bez
zbytečného Odkladu, Oznámit písemnou formou druhé Smluvní Straně, jaká skutečnost jí
brání plnit podmínky této smlouvy. Bude-li Zdůvodnění této skutečnosti Oprávněné dle



ujednání v této smlouvě , bude tato zálež itost řeš ena uzavřením písemného dodatku k této

smlouvě .
9.

Provádě ní kontrol činnosti

9.1 Objednatel je oprávně n kontrolovat zhotovitelem provádě nou činnost i zápisy v deníku o

údrž bě zeleně .
10.

Podmínky provádě ní předmě tnéčinnosti

10.1 Při provádě ní předmě tné činnosti bude zhotovitel postupovat dle obecně závazný ch

právních předpisů.

10.2 Průbě h péče o zeleň (s ohledem na podmínky počasí) si bude zhotovitel organizovat

samostatně — se souhlasem strany objednatele, ve specifický ch případech po projednání

s objednatelem a dle objednatelem předaný ch pož adavků.

V případě mimořádné situace (př. vlivem klimatický ch podmínek) bude zhotovitel

respektovat oprávně népož adavky ze strany zadavatele, mezi tyto je zahrnut dojezdový čas

15 (mm) pro zahájení činnosti na odklizení následků od vý zvy zadavatelem.

10.3 PŘ i ZAJIŠ Ť OVÁ NÍ PÉ Č E O ZELEŇ JE ZHOTOVITEL POVINEN:

- Udrž ovat travnatéplochy kosením, včetně shrabání, nalož ení shrabků na dopravní

prostředek, odvozem a likvidací, úklid ploch před kaž dou jednotlivou sečí

- Ú drž ba stromů a keřů udrž ovací
- řezy stromů a keřů (řez zdravotní, vý chovný , prosvě tlovací, redukční atp.) (včetně

likvidace a odvozu)

- tvarovací řez dřevin (zejména řez ž ivý ch plotů) (včetně likvidace a odvozu)

- zmlazovací řez keřů (včetně likvidace a odvozu)

- dle potřeby kácení dřevin (včetně likvidace a odvozu)

- odstraň ování plevele v keřový ch skupinách

- dalš í práce na údrž bě dřevin provádě néméně často a v menš ím rozsahu

- Ostatnípráce tý kající se zeleně a vegetace (kromě vý sadeb):

- pletí (včetně likvidace a odvozu)

- likvidace plevele s bez použ ití chemický ch přípravků

- dalš í práce provádě néméně často a v menš ím rozsahu

- Vý sadby (vč. přípravný ch a souvisejících prací):

- vý sadba trvalek a půdokryvný ch rostlin (vč. dodání rostlin a dalš ího materiálu)

- vý sadba stromů a keřů (vč. dodání rostlin a dalš ího materiálu)

10.4 PODMÍNKY, KTERÉ JE NUTNO SPLNIT PŘ I PROVÁ DĚ NÍ PRACÍ

- Při údrž bě travnatý ch ploch:
- před provedením seče bude vž dy projednáno a odsouhlaseno objednatelem

- kosení parkový ch trávníků provádě t zpravidla 6x za sezonu, bude-li to vyž adovat

vý voj počasí a plně ní ostatních podmínek (např. zamezení kvetení trav jako

vý znamný ch alergenů)
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ujednání V této Smlouvě, bude tato záležitost ešena uzav ením písemného dodatku k této

smlouvě.
9.

Provádění kontrol činnosti

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem prováděnou činnost i Zápisy v deníku o
údržbě Zeleně.

10.
Podmínky provádění p edmětné činnosti

10.1 P i provádění p edmětné činnosti bude Zhotovitel postupovat dle obecně závazných
právních p edpisů.

10.2 Průběh péče o Zele (S ohledem na podmínky počasí) Si bude Zhotovitel organizovat
samostatně - Se souhlasem strany Objednatele, ve specifických p ípadech po projednání

s objednatelem a dle objednatelem p edaných požadavků.
V p ípadě mimo ádné Situace (p . vlivem klimatických podmínek) bude Zhotovitel

respektovat Oprávněné požadavky Ze Strany Zadavatele, mezi tyto je zahrnut dojezdový čas
15 (min) pro Zahájení činnosti na OdkliZení následků od výzvy zadavatelem.

10.3 P I ZAJIš ovÁNÍ PÉČE O zELE JE ZHOTOvITEL PovINENz

- Udržovat travnaté plochy kosením, včetně Shrabání, naložení Shrabků na dopravní
prost edek, odvozem a likvidací, úklid ploch p ed každou jednotlivou sečí

- Údržba stromů a ke ů udržovací
- ezy stromů a ke ů ( ez zdravotní, výchovný, prosvětlovací, redukční atp.) (včetně

likvidace a odvozu)
- tvarovací ez d evin (zejména ez živých plotů) (včetně likvidace a odvozu)
- zmlazovací ez ke ů (včetně likvidace a odvozu)
- dle pot eby kácení d evin (včetně likvidace a odvozu)
- odstra ování plevele v ke ových Skupinách
- další práce na údržbě d evin prováděné méně často a v menším rozsahu

- Ostatnípráce týkající se zeleně a vegetace (kromě výsadeb):
- pletí (včetně likvidace a odvozu)
- likvidace plevele S bez použití chemických p ípravků
- další práce prováděné méně často a v menším rozsahu

- Výsadby (vč. p ípravných a souvisejících prací):
- Výsadba trvalek a půdokryvných rostlin (vč. dodání rostlin a dalšího materiálu)
- výsadba Stromů a ke ů (vč. dodání rostlin a dalšího materiálu)

10.4 PODMÍNKY, KTERÉ JE NUTNO SPLNIT P I PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- P i údržbě travnatých ploch:
- p ed provedením seče bude vždy projednáno a odSouhlaSeno objednatelem
- koSení parkových trávníků provádět zpravidla 6x za Sezonu, bude-li to vyžadovat

vývoj počasí a plnění ostatních podmínek (nap . zamezení kvetení trav jako
významných alergenů)



- první seč parkového trávníku v sezoně musí bý t dokončena nejdéle do 20 dnů od

počátku růstu trav (zamezení vzniku alergií)

- při manipulaci s pokosenou trávou (před jejím odvozem) dbát, aby př. ponecháním

na hromadách nedoš lo k poš kození či znehodnocení trávníku, pokosenou trávu

odvézt do 24 hodin od pokosení

- Při údrž bě stromů a keřů:

- jednotlivékategorie řezu stromů a keřů nutno provádě t odborný m způsobem tak, aby

při docílení přísluš ného účelu nedocházelo k poš kození dřevin

- při odstraň ování plevele v keřový ch skupinách nutno postupovat odborně , aby

nedocházelo k poš kození keřů či ostatní zeleně

- Při provádě ní ostatních prací tý kajících se zeleně a vegetace (kromě vý sadeb):

- při likvidaci plevele nutno postupovat odborně , aby nedocházelo k poš kození

ostatních rostlin

- Při provádě ní vý sadeb (včetně přípravný ch a souvisejících prací):

- veš kerépráce nutno provádě t odborně , k vý sadbě nutno použ ít zdravého a kvalitního

rostlinného materiálu

- Při úklidový ch pracích spadaného listí

- podzimní odklízení spadaného listí nutno provést tak, aby bylo provedeno i odklizení

listí z poslední etapy spadu

- podzimní odklízení spadaného listí jírovců napadeného klíně nkou nutno provádě t

oddě leně ajeho likvidaci zajiš t‘ovat buď prostřednictvím přísluš ný ch kontaktních

míst nebo přímo tak, aby pytle s napadený m listím byly zneš kodně ny ve Spalovně

komunálního odpadu

10.5 TECHNICKÉ A PROFESNÍ PODMÍNKY PLNĚ NÍ DÍLA

a) Technicképodmínky plně ní díla

- Nákladní automobily nad 3,5 t a vozidla do 3,5 t musí splň ovat emisní normu Euro4

a vyš š í — dokladováno k podpisu smlouvy

- Při plně ní zakázky použ ívat, a bě hem dvou let v návaznosti na technickémož nosti,

vý hradně bezemisní ruční nářadí, tj. elektrické — bude dokládáno prohláš ením.

- Prokázat vlastnictví vysokozdviž néploš iny kopií TP

- Provádě ní řezů z ploš iny

b) Profesní kvalifikace — bude dolož eno k podpisu smlouvy

- Znalost realizačního tý mu — minimálně 5 pracovníků s praxí a vzdě láním v oboru,

dolož it osvě dčení

- Alespoň 3 pracovníci — povolení k nakládání s chemický mi látkami

- Alespoň 5 pracovníků — pravidelnéš kolení na řezy

- Alespoň jeden pracovník — kurz arboristický či jiný obdobný

10.6 V případě , ž e při činnosti, kterábude zhotovitelem provádě na na základě této smlouvy,

vznikne jakákoliv š koda na majetku nebo zdraví třetích osob, je povinností zhotovitele

takovou š kodu poš kozenému neprodleně uhradit, a to i bez písemnévý zvy objednatele nebo

poš kozené osoby. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ní činnosti mít uzavřené
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- první seč parkOvéhO trávnıku v Sezoně musí být dokončena nejdéle dO 20 dnů Od

počátku růstu trav (Zamezení vzniku alergií)
- p i manipulaci S pOkOsenOu trávOu (p ed jejím Odvozem) dbát, aby p . ponecháním

na hromadách nedošlo kpoškození či znehodnocení trávníku, pokosenou trávu

OdvéZt do 24 hodin Od pokosení

- P i údržbě stromů a ke ů:
- jednotlivé kategorie ezu stromů a ke ů nutno provádět odborným způsobem tak, aby

p i dOcílení p íslušného účelu nedocházelo k poškození d evin
- p i odstra ování plevele V ke ových Skupinách nutno postupovat odborně, aby

nedocházelo k poškození ke ů či Ostatní zeleně

- P i provádění ostatních prací týkajících se zeleně a vegetace (kromě výsadeb):
- p i likvidaci plevele nutno postupovat odborně, aby nedocházelo k poškození

ostatních rostlin
`

- P i provádění výsadeb (včetněp ípravných a souvisejících prací):
- veškeré práce nutno provádět odborně, k Výsadbě nutno použít zdravého a kvalitního

rostlinného materiálu

- P i úklidových pracích spadaného listí
- podzimní odklízení Spadaného listí nutno provést tak, aby bylo provedeno i odklízení

listí z poslední etapy spadu
- podzimní Odklízení Spadaného listí jírovců napadeného klíněnkou nutno provádět

odděleně a jeho likvidaci zajiš ovat buď prost ednictvím p íslušných kontaktních

míst nebo p ímo tak, aby pytle S napadeným listím byly zneškodněny ve Spalovně
komunálního odpadu

10.5 TECHNICKÉ A PROFESNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ DÍLA

a) Technické podmínky plnění díla
- Nákladní automobily nad 3,5 t a vozidla do 3,5 t musí Spl ovat emisní normu Euro4

a vyšší - dokladováno k podpisu Smlouvy
- P i plnění Zakázky používat, a během dvou let v návaznosti na technické možnosti,

výhradně bezemisní ruční ná adí, tj. elektrické - bude dokládáno prohlášením.
- PrOkáZat vlastnictví vysokozdvižné plošiny kopií TP
- Provádění ezů z plošiny

b) Profesní kvalifikace - bude doloženo k podpisu smlouvy
- Znalost realizačnfiıo týmu - minimálně 5 pracovníků S praxí a vzděláním v Oboru,

doložit osvědčení
- Alespo 3 pracovníci- povolení k nakládání s chemickými látkami
- Alespo 5 pracovníků - pravidelné školení na ezy
- Alespo jeden pracovník - kurz arboristický či jiný obdobný

10.6 V p ípadě, že p i činnosti, která bude zhotovitelem prováděna na Základě této Smlouvy,
vznikne jakákoliv škoda na majetku nebo zdraví t etích Osob, je povinností zhotovitele

takovou škodu poškozenému neprodleně uhradit, a to i bez písemné výzvy Objednatele nebo
poškozené Osoby. Zhotovitel je povinen pO celou dobu provádění činnosti mít uzav ené



pojiš tě ní odpově dnosti za š kod způsobené objednateli a třetím osobám. Zhotovitel předlož í
před podpisem smlouvy doklad o pojiš tě ní odpově dnosti za š kodu způsobenou zhotovitelem
objednateli a třetím osobám, minimální částka je 20 mil. Kč.

10.7 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, ž e povede deník údrž by veřejné zeleně , který
bude obsahovat jméno a příjmení přísluš ný ch vedoucích pracovníků zhotovitele
odpově dný ch za péči o zeleň a telefonickéspojení. Dále bude deník obsahovat stručný popis
provádě ní činnosti s tím, ž e bude uvedeno místo, dny, tj. kdy, kde, ký m byla provedena
pož adovanáčinnosti.

11.

Zánik smlouvy

11.1 Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž v takové dohodě uvedou smluvní
strany termín ukončení tohoto smluvního vztahu;

b) uplynutím doby plně ní a splně ním vš ech závazků vyplý vajících z této smlouvy;
c) na základě konkursního řízení, které bylo přísluš ný m soudem zahájeno na majetek

zhotovitele;

d) jestliž e zhotovitel ztratil oprávně ní k podnikatelskéčinnosti;
e) v případě , ž e na majetek zhotovitele bylo zahájeno vyrovnací řízení;
ľ) dnem, ve kterém nastanou právní účinky odstoupení od této smlouvy.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této smlouvy můž e kterákoliv ze smluvních stran odstoupit pro její podstatné
poruš ení, přičemž za podstatnéporuš ení této smlouvy se zejména považ uje:
a) na straně objednatele:

- je-li objednatel v prodlení s úhradou přísluš né faktury, přičemž byl na takovou
skutečnost nejméně jednou prokazatelný m způsobem zhotovitelem upozorně n;

b) na straně zhotovitele:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, přičemž byl objednatelem na

takovou skutečnost nejméně jednou prokazatelný m způsobem upozorně n.

12.2 Při jednostranném odstoupení od této smlouvy účinnost odstoupení od smlouvy nastává
ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato začínábě ž et dnem následujícím po dni doručení takového
projevu vůle jednéze smluvních stran straně druhé.

12.3 Odstoupení od smlouvy nemávliv na povinnost zaplacení finančních závazků (úhrada
dosud provedené činnosti, smluvní pokuty atp.) a na povinnosti spojené s případně
vzniklý mi š kodami, pokud tyto povinnosti vznikly v době účinnosti této smlouvy.

13.
Bezpečnost, hygiena, pož ární ochrana, ochrana ž ivotního prostředí

13.1 Zhotovitel ručí za dodrž ování předpisů bezpečnostních, hygienický ch, pož árních a
ekologický ch při provádě ní předmě tnéčinnosti.

W
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b) na straně zhotovitele:
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13.1 Zhotovitel ručí Za dodržování p edpisů bezpečnostních, hygienických, požárních a
ekologických p i provádění p edmětné činnosti.



14.

Závě rečnáustanovení

14.1 Tato smlouva nabý váplatnosti a účinnosti dnem, kdy byla obě ma smluvními stranami

podepsána.

14.2 Právní vztahy touto smlouvou neupravené a právní pomě ry z ní vznikající nebo

vyplý vající se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku nebo tě mi právními

normami, kterémají k předmě tnéčinnosti vztah.

14.3 Strany se dohodly, ž e tato smlouva bude včetně přítoh (kromě příloh č.1 a 2)

publikována v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláš tních podmínkách účinnosti

ně který ch smluv a o registraci smluv (Zákon o registru smluv) což zabezpečí objednatel.
4

14.4 Tuto smlouvu lze změ nit nebo doplnit jen na základě dohody, kterou podepíš í

oprávně ní zástupci obou smluvních stran, přičemž takovázmě na nebo doplně ní musí mít

formu písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě .

14.5 Smluvní strany prohlaš ují, ž e si tuto smlouvu přečetly, ž e byla ujednána po vzájemném

projednání a shodě , a nikoliv v tísni či za nápadně nevý hodný ch podmínek.

14.6. Podle ustanovení 43 odst. 1 zákona č. 13 1/2000 Sb. o hlavním mě stě Praze, ve

zně ní pozdě jš ích předpisů, se konstatuje, ž e uzavření této smlouvy schválila Rada mě stské

části Praha 17 na svém 98. zasedání dne 24. 11. 2021, usnesením č. Us RMC 000427/2021.

14.7Autentičnost této smlouvy potvrzují obě smluvní strany svý mi podpisy.

14.8 Tato smlouva byla vyhotovena v pě ti stejnopisech, vš ech s platností originálu, přičemž

objednatel obdrž í tři stejnopisy a zhotovitel stejnopisy dva.

Přílohy smlouvy:

1. Krycí list

2. Polož kový rozpočet — přehled prací k oceně ní

3. Mapovépodklady 3.1 a 3.2

20. 12. 2021
V Praze dne V dne..
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14.

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla Oběma Smluvními Stranami
podepsána.

14.2 Právní Vztahy touto Smlouvou neupravené a právní poměry Zní Vznikající nebo
vyplývající Se ídí p íslušnými ustanoveními Občanského Zákonflçu nebo těmi právními
normami, které mají k p edmětné činnosti Vztah.

14.3 Strany Se dohodly, Že tato Smlouva bude včetně p íloh (kromě p íloh č.1 a 2)
publikována V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv a o registraci smluv (Zákon o registru Smluv) což zabezpečí objednatel.

14.4 Tuto Smlouvu lze Změnit nebo doplnit jen na Základě dohody, kterou podepíší
oprávnění Zástupci obou Smluvních Stran, p ičemž taková Změna nebo doplnění musí mít
formu písemného očíslovaného dodatku k této Smlouvě.

14.5 Smluvní Strany prohlašují, Že Si tuto smlouvu p ečetly, Že byla ujednána po vzájemném
projednání a Shodě, a nikoliv V tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

14.6. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, Ve

Znění pozdějších p edpisů, Se konstatuje, Že uzav ení této Smlouvy schválila Rada městské
části Praha 17 na Svém 98. Zasedání dne 24. 11. 2021, usnesením č. Us RMC 000427/2021.

14.7Autentičnost této Smlouvy potvrzují obě Smluvní Strany svými podpisy.

14.8 Tato smlouva byla vyhotovena v pěti Stejnopisech, Všech S platností originálu, p ičemž
objednatel obdrží t i Stejnopisy a zhotovitel Stejnopisy dva.

P ílohy Smlouvy:

1. Krycí liSt
2. Položkový rozpočet- p ehled prací k ocenění
3. Mapové podklady 3.1 a 3.2

n
\ //

.4

V Praze dne ......2. DI.i.Ĺ.'..Z.U.Zi ..... V raze dne [L
' í'

2021



DOLOŽ KA

Na základě dikce 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. mě stě Praze v platném zně ní
a v souladu s usnesením RMC 000427/2021 ze dne 24. 11. 2021 se osvě dčuje právní úkon

spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MC Praha 17
a

společností: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyň ská209/8, Praha 6, 161 00
IC: 27404862, DIC: CZ27404862 a potvrzuje se splně ní r d k d h vý š e uvedený m

ustanovením.

V Praze dne: 20. 12. 2021

vézastupitelstva MČ
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DoLoŽKA

Na základě dikce § 43 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze V platném Znění
a V souladu S usnesením RMČ 000427/2021 ze dne 24. l 1. 2021 Se osvědčuje právní úkon

spočívající v uzav ení smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17
a

společností: Sadovnický a Zahradnický servis S.r.o., Ruzy ská 209/8, Praha 6, 161 00
IČ: 27404862, DIČ: CZ27404862 a potvrzuje se splnění výše uvedeným

ustanovením.

V Praze dne: 20 12 Žüľ'l

vé zastupitelstva M


