
MĚS,TSKÁ ČÁST PRAHA 8
Uřad městské části

odbor životního prostředí
odděleni správy městské zeleně

Objednávka č. 2022/0814/OZP.DSMZ/MV
MCP8 l 95328/2022

Dodavatel: Tredaton s.r.o.
Se sídlem: Ševčíkova 1493/5, Praha, 13000
IČO: 24259381
DIČ:: CZ24259381

Objednatel: Městská část Praha 8
Se sídlem: Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8
IČ'.O: 00063797
DIČ:: CZ00063797
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedené.

Předmět objednávky:
Překopání dopadových zón a doplnění materiálu do zón - DH, území "F"

MČ Praha 8, Kobylisy

Služby by měly zahrnovat: viz příloha Specifikace služeb, která je nedílnou součástí této
objednávky.

Cena za předmět plnění bez DPH 300.536,00 Kč a včetně DPH 363.648,56 Kč.
Cenová nabídka je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky a
je maximální sumou, kteráje pro danou položku vyčleněna.

Platební Podmínky:
Platba bude provedena na základě vystavené fakturyse splatností 21 dnu ode dne jejího
doručeni objednateli. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném plnění předmětu
objednávky na základě potvrzeného předávacího protokolu, který je nedílnou součástí faktury.

Se sídlem: Zenklova lí35, 180 00 Praha 8- Libeň tel.: (+420) 222 805 111 „ centrála,
Pracoviště: Na Košince 502/1, 180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 80S 747 - sekretariát.
IÓ): 00063797 tcl.: (+420) 222 80S 743 - vedoucí,
www.praha8.cz datová schránka: gSybp<l2

e-mail: posta@praha8.l.V.



Při fakturaci, prosím, uvádějte číslo této objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných
prací (např. Rozpis položek - materiál, doprava, popis činností s výkazem odpracovaných
hodin)

Další podmínky:

e Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registracismluv), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí objednatel (pouze u objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH).

• Objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
dodavatel.

Smluvní sankce:

Při prodlení dodavatele se splněním předmětu objednávky zaplatí dodavatel objednateli
smluvní pokutu ve výši OJ % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené
v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní clen prodlení až do řádného splnění této
povinnosti.

Předmětobjednávky bude splněn nejpozději do 15.06.2022

Praha: 9.5.2022

Příloha Zveřejněno dne
Cenová nabídka
Specifikace služeb
Výzva

Rozdělovník
OŽP
OPS

Se sídlem:Zenklova 1!35, 180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 11.1 - centrála,
Pracoviště: Na Kosince 502/1, 180 00 Praha 8 - Libeň tel.: {+420) 222 805 747 - sekretariát,
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 743 • vedoucí,

datová sebranka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz



Specifikace služeb
Překopání dopadových zón a doplnění materiálu do zón - DH, území „F"MČ

Praha 8 Kobylisy a Libeň

• Poskytovatel zajistí následující rozsah prací: překopání zón, doplnění materiálu do zón
na dětských hřištích na území „F"MČ Praha 8. (Včetně dopravy, dodání nového písku
a kačirku). Minimální hloubka 30 cm, kritická výška dopadu 3 m, zrnitost 0,25 až 8 mm
Jedná.se o DH Burešova - písek 5 m3; Famfulikova- kačírek 2 tn3;Hrubého - písek 2 tn3,kačlrek
1 m3; Kaňkovského - kačlrek 4 m~;Ládví • písek 10 tn3; Štíbrova - písek 25 m3, Větrušická •
písek 20 m2; překopání zóny 1446 m2

• Poskytovatel je povinen veškerý vzniklý odpad ekologicky zlikvidovat dle platné
legislativy zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

• Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménema na vlastní odpovědnost

• Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetíchstran nebo
objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu objednávky

• Poskytovatel je povinen označit vozidla, která se budou pohybovat na svěřených
pozemcích logem firmy (pokud není vozidlo logem Již označeno postačí umístění
čitelné cedule za předním sklem)

• Poskytovatel je povinen v případě přistavení velkoobjemového kontejneru, kontejner
umístit pouze na zpevněnou plochu. Kontejner nelze umístit na plochy veřejné zeleně

• Objednatel je povinen zajistit poskytovateli povolení k vjezdu na svěřené plochy MČ
Praha 8

• Objednatel předá poskytovateli situační plány daného vymezeného území určeného k
provedení požadovaných prací elektronicky nebo v tištěnépodobě před zahájením
prací

• Objednatel ukončené práce převezme na základě provedené kontroly vymezeného
území a následně vystaví Předávací protokol

• Poskytovatel provede fotodokumentaci (pokud možno min. 1 fotku z práce na
každém DH)
Součástí faktury bude předávací protokol a certifikát k písku a kačírku


