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Prováděcí  obiednávka č . 9/2018 ú drž ba zeleně a ú klidové  práce na ú zemí  Mč  Praha 5 na období
listopad 2018 k zadání veřejné  zakázky (uzavření  prováděcí  smlouvy) na základě rámcové  dohody č .

oo25/o/osP/17

Vyzýváme Vás tí mto na základě rámcové  dohody 0025/0/osPlL7 ze dne 1. 7.20L7 k poskytnutí

služ eb v rozsahu specifikované 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 dit 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 objednatele: náměstí t4.ří jna4,L50 00 Praha 5

Název veřejné  zakázky
(předmět rámcové  dohody): ÚonŽsn ZELENĚ ł  ÚruoovÉ  PRÁCE NA ÚzEMí  PRAHA 5

Prováděcí
vystavena dne:

objednávka
2. tt.20L8

K rámcové  dohodě ze dne: t.7.20L7

č . rámcové  smlouvy: oozslolosPlLT

Název dodavatele: CENTRA, a.s.

Sí dlo dodavatele: Plzeňská 3185/5b

lč : 186 289 66

č . zvláš tní  podmí nkyl

Kontaktní  osobou ve věcech technických je Bc. Jan Zeman

2 Práce přebí rá a protokol potvrzuje Bc. Jan Zeman

3

Veš keré  shora uvedené  práce mohou být ze strany dodavatele provedeny pouze na základě

vydané ho pí semné ho pokynu ze strany Bc. Jana Zemana. 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.

l Uvé stkonkré tnĺ zvláš tnĺ podmĺ nky,kteřé sevztahujÍ kpředmětupřÍ sluš né obrednávky



-

objednávka vystavena objednatelem

PrahaV místě

2.LL.20t8Dne:

Podp
Jméno: Bc. Jan Zeman

Vedoucí odboru

PodpĺsJméno: Statutární zástupce MčPraha 5

f,t^4;

Nížeuvedený dodavatel svýše uvedenou objednúvkou o podmínkamÍv níuvedenými

objednávka akceptována dodavatele

bezýhradně souhlasí,

PrahaV místě:

r 3 -lt- zotgDne

Podpis
/r

Jméno: CENTRA a.s.

1' zástupce starosty



47 554,00

73 200,00 Kč

2581,04Kč

2 064,00 Kč

352,00 Kč

1 360,00 Kč

1 513,00 Kč

80,00 Kč

9 050,00 Kč

19 337,60 Kč

9 668,80 Kč

46 640,00 Kč

154,00 Kč

10 000,00 Kč

16 000,00 Kč

19 000,00 Kč

31,00

457,50 Kč

38,50 Kč

12,90 Kč

2,2o Kč

0,20 Kč

8,90 Kč

0,80 Kč

36,20 Kč

3,20 Kč

1,60 Kč

2,2o Kč

10 000,00 Kč

10,00 Kč

16,00 Kč

19,00 Kč
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m2

mt

m2

kus

kus

kus

t

kus

kus

kus

rovině nebo ve svahu do 1:5

zalití  rostlin vodou plochy jednotlivě

solité r v poč tu (133 - 30 l na strom)

p es 20 m2 (51 na 1 m2)

na vzdálenost do 1 000 m

p í platek k ceně za kaŽdlich izapoč adch 1000m

mechanická vrisadba

letnič ek nebo dvouletek

v rovině nebo ve svahu do 1:5

rovině nebo ve svahu do 1:5

p es 0,005 do 0,01 m3

letnič ek nebo dvouletek

bulí  nebo hlí z

uměl m hnojivem jednotlivě k rostlinám

do 1,5 m

1,5-3m

3-5m

18470-1127

185 80-4311

185 80-4312

185 85-1111

185 85-1119

185 80-5211

183 40-3131

183 40-3114

182 30-3111

183 10-1213

183 21-1311

183 21-1313

185 80-2114

184 80-61s1

184 80-6152

184 80-6153

oš et ení  vysázen ch soĺ ité r v rovině

zalití  rostlin vodou do 20 m2
m2

r Že)-I677m2
vodou nad

dovoz vody

p í platek za dovoz vody

v sadba dvouletek a cibulovin

zruš ení  letnič kové ho záhonu

obdělání  p dy rytí m v rovině

obdě|á ní  pridy kultivátorová ní m

doplnění  ornice v rovině

hloubení  jamek do 0,01 m v rovině

vtisadba letnič ek nebo dvouletek

u sadba cibulovin

hnojení  umělrim hnojivem jednotlivě v rovině

pr klest ke , koruna do 1,5 m

pr klest ke , koruna 1,5 - 3 m

pr klestke ,koruna3-5m



l
5t462,50Kč

6 750,00 Kč

18 993,00 Kč

62 400,00 Kč

10 800,00 Kč

446,00 Kč

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

15 600,00 Kč

1 800,00 Kč

7oo5762,40Kč ,

429268,80Kč

L39934,40Kč '

150 525,00 Kč

2t4 769,59 Kč

297 248,40Kč

330 320,64 Kč

2 058,50 Kč

Ą50 Kč

6,50

780,00

3,60 Kč

22,30Kč

125,00 Kč

125,00 Kč

15,60 Kč

0,90 Kč

2,3oKč '

2,4oKč '

2,4o Kč

0,03 Kč

0,03 Kč

o,24Kč

o,24Kč
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o pr měru věwí do 1oo mm

d evĺ n ve skupinách

rovině

se o nechemickou likvidaci plevele

a vylož ení m v nebo ve
do 1:5

vr sadba 20 ks strom

p es 0,05 do o125 m v rovině

bal 500 - 600 mm

3m

v rovině nebo ve svahu do 1:5

odstranění  p erostlé ho drnu s naloŽení m odpadu na
dopravní  prost edeĘ odvozem do 20 km a se sloŽení m

cest nebo záhonrj

s odvozem 20kmase z
ploch

ve vrstvě do 50 mm

vrstvě do 50 mm

ve vrstvě do 50 mm
odpadu a odvozem na vce
není  zahrnuta likvidace odpadu

du a odvozem na v
zahrnuta likvidace odpadu

a odvozem na skládku, v
není  zahrnuta likvidace odpadu
do a pa

není  zahrnuta likvidace odpadu
na ku, v ce

111 25-1111

185 80-4214

185 80-4111

111 11-1311

183 10-1214

L84t0-2t]-5

18420-2LL2

184 50-1331

185 80-3511

185 81-1111

185 81-1121

185 81-1131

věwí

vypletí  d evin ve skupinách v rovině

a vypletí  květin v rovině

likvidace plevele horkou vodou

odstranění  ruderální ho porostu v rovině

hloubení jamek p es Q05 do Q125 m v rovině

v sadba d evin rovina, bal 500 - 600 mm

ukotvení  d eviny t emi k ly do 3 m

oba| kmene zjuĘve dvou vrstvách v rovině

kantování  cest a záhonrj

shrabání  listí

shrabání  listí  na volné  ploš e v rovině

shrabání  listí  na volné  ploš e ve svahu 1

listí  na volné  ploš e ve svahu 2
- Centrum toho DH

7m2)

ktid AH t dně) _

DH - 49 869,5m2)

metení  cest _ centrum (a x t dně)
cest aH boč epy



I
2z496L,ooKć

66 00ą00 Kč

50 000,00 Kč

173 910,00 Kč

1 806,20 Kč

36 000,00 Kč

45 000,00 Kč

144 00ą00 Kč

70 800,00 Kč

810,12 Kč

810,12 Kč

83,69 Kč

684 360,00 Kč

4497 576,3oKč ,

94449L,o2Kč

5442067133l(č

25,50 Kč

220,00 Kč

250,00 Kč

15,00 Kč

2,2oKč '

150,00 Kč

150,00 Kč

288,00 Kč

590,00 Kč

12,90 Kč

12,90 Kč

2,2oKć

1,20 Kč

bez DPH

DPH2I%

s DPH

401

60

50

11 594

82L

8

10

10

60

31,4

3L,4

L9,02

28 515

22

5

4

1

1

30

30

50

2

2

2

2

20

kus

hod

kus

m2

m2

hod

hod

t

hod

m3

m3

m3

m2

v běr odpadkov' ch koš t), svoz odpadu do kontejneru a

odvoz na skládku, v ceně není  zahrnuta likvidace odpadu
mobiliá e ( lavĺ ceĘ odpadkov!ŕ ch koŠ u), oplocení , drobné
opravy herní ch prvkri, oprava ochrann' ch sí tí  kolem h iš ť

m í Ží , sběr odpadk v ploš e pod nimi, odplevelení
plochy, nakyp ení  mulč e a navrácení  stromové  m í Že

okolí  zahrnuje odstranění  drobnt'ch neč istot (věwič eĘ
kamen ) a naĘp ení  prostoru dopadové  z ny herní ch

drobntich neč istot, papí rk , větvič eĺ (, kamen a dalš í ch
neč istot. V ceně není  zahrnut materiál na doplnění
ranní ch hodinách provede klid celé ho h iš tě, vysypává

iednou denně odpadkové  koš e, provádí  rÍ klid

ranní ch hodinách provede klĺ d celé ho h iš tě, vysypává
jednou denně odpadkové  koš e, provádí  riklid
p esun hmot pro sadovnické  a kĘ iná ské  pravy do
5000 m vodorovně bez svislé ho p esunu

mí stech, kde není  mož né  použ ití  mobilní  ploš iny, nebo v
takou ch p í padech, kdy bude nutntŕ vysoce odborn'
Zalití  24o květní k - zálivka 30 l na strom, celková plocha

v květní cí ch 1358 m2

na vzdálenost do 1000 m

p í platek k ceně za kaž d ch i započ adch 1000m

p í platek k ceně za zálivku nádob nebo zvl š en' ch
záhon do 100 m jednotlivě

odstra ování  sněhu z cest v minimální  š í  i 1,50 metru,
posyp cest zdrs ují cí m materiálem (v parcí ch a zelen' ch
plochách zákaz pouź ití  zimní ho chemické ho posypu),

odstra ování  zmrazkrj - vč etně posypové ho materiálu

998 23-1311

185 85-1111

185 85-1119

185 80-4319

v běrodpadkov ch koš ti (5xt dně)

zámeč nické  práce

vyč iš tění  prostoru pod m iž emi

naĘp ení  dopadov'ch z n

uhrabání  pí skoviš tě

správce DětsĘ ostrov

správce okrouhlí k

p esun hmot

pro ez stromri arboristickou technikou

dovoz vody

p í platek za dovoz vody

zalití  rostlin v květní cí ch 600 strom - 30l na

strom

zimní  drŽba

Celkem



114 768,00 Kč

642 501,99 Kč

t8t757,94 Kč '

138 960,00 Kč

6 948,00 Kč

38 675,00 Kč

87 210,00 Kč

o,24Kć

o,27 Kć,

0,2lKč

24,00Kč

1,20 Kč

25,00 Kč

25,50 Kč

15 940

183 049

66 578

193

193

119

38

30

13

13

30

30

13

90

Ż
m

2
m

2m

kus

kus

kus

kus

Strojní  (mechanizovan' ) rjklid chodní krj uklí zecí m strojem, tj.

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

exkrement , sběrveš keré ho odpadu komunální ho i

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

Ruč ní  klid chodní kr], 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  neŽádoucí
Vegetace z ploch chodní kr] a to ruč ně i post ikem. Post ikem
bude zlikvidována veš kerá než ádoucí vegetace na celé  ploš e

chodní ku vč etně obou spár podé l silnič ní  obruby, s v'ijimkou

rostlin v travnat'ich komunikač ní ch pásech a v rabátkách kolem
strom . 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 k a to ruč ně na celé  ploš e chodní ku
vč etně obou spár podé l silnič ní  obruby.

obsluhou koš  se rozumí  jejich č iš tění , vysypávání  a
odstra ování  neŽádoucí  rekĺ amy z jejich povrchri, dále také
dopl ování sáč krj na PE.

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

obsluhou koš  se rozumí  č iš tění , vysypávání  a odstra ování
neŽádoucí  reklamv z ieĺ ich povrchrj.

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

odstra ování  neŽádoucí  reklamy z jejich povrchri vč etně
p í padné  vlměny poš kozen'ch vloŽek.

Anděl Strojní  klid (7x t dně)

Ruč ní  klid centrum + Koš í  e (3x

t dně)

Barrandov Ruč ní  klid (3x ddně)

obsluha koš tj PE

Dopl ování  sáč kri PE

obsluha koš ti (zelené ) 3xt'dně

obsluha koš ĺ j - Anděl ( 3x denně )
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68 800,00 Kč

140 400,00 Kč

219 450,00 Kč

111 618,00 Kč

442 308,00 Kč

2 193 39ą93 Kč

460 613,36 Kč

2 654 01ą29 Kč

4 30ą00 Kč

0,36 Kč

3 990,00 Kč

0,09 Kč

1,55 Kč

bez DPH

DPH2Lť o

S DPH

1

30 000

\

4L340

t4268

16

13

55

30

20

VOK 9 m3

m2

kus

m2

m2

Sběr, nalož ení , odvoz a likvidace veš keré ho odpadu
komunální ho i biologické ho (listí , papí ry plasĘ sklo, obaly,
nedo pa l Ę ciga ret z bytĘ spot ebn í ho zbož í , drobn ná byte Ę
nefunkč ní  spot ebič e, věwe, nánosy zeminy, bláta nebo prachu,
ale také  nebezpeč n'i odpad jako baterie, plechovĘ od barev,
použ ité  injekč ní  st í kač ky atd.).

Pohotovostní  riklid = zajiš tění  rjklidu v neoč ekávan'ch
a nalé hav'ch 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 adavkri objednatele
nejpozději následují cí  den od zadání  pož adavku.

Úklid psí ch exkrement vysavač em.

ÚdrŽba dle vyhláš ky - odstra ování  sněhu a náledí , provádění
posypu a jeho následné  odstranění , vč etně posypové ho
materiálu

odvoz č ern ch skládek

Pohotovostní  klid

P istavení  VoK

Sběr PE z chodní krj

Zimní  drž ba chodní krj

Celkem


