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Ve Vác|avicích dne 9.9.2010
(datuÍn odeslání v.izvy)

č'j':10212

Yýzva k podání cenové nabídky nazakázku malého rozsahu:

,,obnova veřejné zeleně ve Vác|avicích..
(Veřejná zakázka ma|ého rozsahu pod|e s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 sb.' o Veřejných zakázkách,

V oIatném znění)

Vážení,
jménem obce Vác|avice si Vám dovo|uji před|oŽit výzvu k podání cenové nabídky na provedení
zahradnických s|uŽeb, vč. souvisejících dodáVek V rámci projektu .,obnova veřejné zeleně ve
Vác|avicích., cz.1.0216.5.00110.06883. Tato veřeiná zakázka ie rea|izována v rámci ooeračního
programu Životní prostředí a bude spo|ufinancován a ze zdrqú ERDF' V souladu s ustánovenim
s 18 odst. 3 zákona č. 137 |2aa6 Sb., o veřejných zakázkách, v p|atném zněnÍ (dá|e jen ,,zákon,.),
se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným zákonem, nebot' ce|ková předpok|ádaná
hodnota zakázky nepřekročí |imit pro veřejné zakázky ma|ého rozsahu; zadavatel však bude
dodrŽovat zásady uvedené v $ 6 zákona a bude postupovat v sou|adu s Podmínkami zadávání
veřejných zakázek spo|ufinancovaných z prostředků operačního programu Životního prostředí.

1. Zadavatel:
obec Vác|avice
Vác|avice 3
256 01 Benešov u Prahy
|Č: 00508365
Zastoupený: zdeňkem Votrubou, starostou obce
Kontaktní osoba: Zdeněk Votruba
Te|: 3.í7 722316,737 350 355
E-mail: vaclavice@compro.cz

osoba pověřená orqanizačním řízením
/Adresa pro vyžádáni projektové dokumentace/
Markéta Hrdinová
Do|ní Hbity 77
262 62 Do|ní Hbity
Tel: 3'18 697 223, 723 580 635
e-mail. hm.zakazkv@emarl.cz
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2. Vvmezení předmětu zakázkv a ieho specifikace:
Předmětem p|něni veřejné zakázky je provedení zahradnických sluŽeb a dodáVek spojených
s provedením zakázky ,,obnova veřejné ze|eně ve Václavicích..' a to V sou|adu s projektovou
dokumentaci.
Jedná se o obnovu veřejné ze|eně Ve Vác|avicích a Zbožnici, která pod Václavice patří. Kromě
stávajících p|och, kde proběhnou výsadby, ošetření stávajících dřevin a obnova trávníků, budou
vytvořeny i nové p|ochy veře.jné ze|eně.

Projekt je rozděÍen na nás|edující části:

A) U rvbníka
Si|nici procházející obcí |emuje jednostranná a|ej z |ip srdčiiých. U těchto jedincŮ bude
proveden bezpečnostní řez. Nás|edně bude alej dop|něna o nové tři jedince stejného druhu'
Na protější straně si|nice rostou tři jedinci topolu černého' s|oupovitého ku|tivaru (Populus nigra
,|ta|ica') Jedná se o jedince na prahu Životnosti, proto budou odstraněni a nahrazeni |ípou
srdčitou ( Iíla Cordata). V prostoru pod lípami bude vysázen vo|ně rostoucí ŽiVý p|ot.

Upravami projde i prostor oko|o křížku' Jedna ze vzrostlých lip, která je silně prosch|á, bude
odstraněna' odstraněni budou i dva jedinci jasanu ztepi|ého převis|ého (Fraxinus excelsior
'PenduIa') a jeden jedinec javoru m|éče ku|ovitého (Acer platanoides .G|obosum.).

odstraněná lípa bude nahrazena jedincem stejného druhu. Podé| si|nice vedoucí za křížkem
bude vysázena nová alej z h|ohu obecného Pau|ova (Crataegus laevigata 'Pau|'s Scar|et).
Vzrost|ý 1edinec vrby bí|é rostoucí za rybníkem, bude odstraněn' Důvodem odstranění je ve|ké
mnoŽství suchých větví a výrazné napadení dřevokaznou houbou. Nás|edně zde bude
provedena nová výsadba tří kusů Sa/lx a/ba 

.Tristis,.

B) oko|o budow hasičské zbroinice a obecního úřadu
Podél silnice vedoucí od Benešova do Chrášt'an se nachází nesourodá výsadba převážně
jehličnatých dřevin. Po posouzení zdravotního stavu budou někteří 'jedinci odstraněni-
Nás|edně bude provedena nová výsadba. Podé| si|nice bude vysázen souvis|ý pás ze|eně,
kteý odcloní prostor za budovou obecního Úřadu a umoŽní tak jeho VyuŽití k odpočinku'
V prostoru mezi budovou hasičské zbrojnice a silnicí bude odstraněna veškerá zeleň.
Nás|edně zde bude provedena nová výsadba keřových druhů.

C) Hřbitov
Po posouzení zdravotního stavu dřevin, budou někteří jedinci odstraněni, u ostatních bude
proveden bezpečnostní řez dop|něný u dvou vzrostlých jedinců |ípy srdčité o redukci koruny a
instalaci vo|né bezpečnostní Vazby. odstraněni budou pouze nevzhlední jedinci zeravu
západního (Thuja occidentalis). Vzh|edem k tomu, že prostor pro novou výsadbu je značně
omezen, by| pro výsadbu zvolen s|oupovitý ku|tivar Višně pi|ovité (Prunus serruÍata
.Amanogawa,) zve|mi úzkou korunou. Mezi hřbitovní zdí a si|nicí vedoucí do ZboŽnice bude
vysázeno 5 ks |ípy srdčité |eskle ze|ené (Tilia cordaÍa 

.Greenspire,).

D) U památníku obětem 1' světové vá|kv

Prostor památníku je od oko|í oddě|en p|otem z drátěného p|etiva o výšce cca ,lm' Ve vniiřní
části rostou dva jedinci smrku p.ch|avého (Picea pungens). Ti budou odstraněni. Nás|edně zde
bude provedena výsadba 2 ks h|ohu obecného Pau|ova (Crataegus monogyna ,Pau|.s

Scar|et). Po ce|é p|oŠe bude vysázen ska|ník vrbo|istý (Cotoneaster sa'bfo/lus .Parkteppich.),

Pro odc|onění od chodníku vedoucího k obecní ško|e bude podé| oplocení vysázen zimo|ez
tatarský (Lon icera tata rica).
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E) okolo Janovického potoka

Jedná se o prvek ÚsEs. K výsadbě budou pouŽity původní, stanoviŠtně odpovídající, druhy
dřevin. Je|ikoŽ prochází biokoridor středem obce (prakticky širokou návsí)' budou pro výsadbu
V této části u původních druhů pouŽity okrasné ku|tivary, tradiční ve venkovských
ag|omeracích' V ostatních částech biokoridoru jsou navrŽeny původní druhy bez kultivarů'
V porostu na pravém břehu potoka před si|nicí vedoucí na Benešov, budou někteří jedinci
odstraněni, u ostatních bude proveden bezpečnostní řez. Nás|edně zde bude podé|
komunikace Vedoucí do průmys|ové zóny vysázena a|ej z javoru m|éče červenolistého (Ácer
platanoides .Crimson King.). Na porost navazuje prostor s hřištěm' Zde bude provedena
odc|oňující výsadba, která oddě|í hřiŠtě od při|eh|é průmys|ové zóny' Pro výsadbu je navržen
dub |etní (Quercus robur ,Fastigiata,) s podrostem . Podé| pravého břehu a za si|nicí i podé|
levého břehu budou vysázeny vrby bílé převis|é (sal'i a/ba ,Tristis'). Za si|nicí bude podé|
komunikace vedoucí k čističce vysázen souvis|ý pás ze|eně, kteý oddě|í p|ochy okolo
Janovického potoka od okolní 7istavby. samostatně stojící jedinci dubu letního na pravém
břehu potoka budou ošetřeni. Upravami projde i oko|í čističky odpadních vod. Budou zde
vysázeny odrostky dubu letního (Querc0s robur) a jed|e bě|okoré (Abies alba).

F) ZboŽnice
Jedná se o ma|ou osadu leŽící východně od Vác|avic. Úpravami projde pouze prostor
u kap|ičky' kde dva jedinci smrku pich|avého (Picea pungens) budou nahrazeni dvěma 1edinci
lípy srdčité |esk|e ze|ené (Tilia coftata .Greenspire').

Požadované práce přesně specifikuie proiektová dokumentace, kterou zpracova|:

Ing' Lukáš Kaprá|
Prokopova 1 590
258 01 V|aŠim

Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu. součástí projektové dokumentace je
výkaz výměr (s|epý rozpočet) s podrobným popisem prací, dodávek a poŽadovaných Standardů.
V případě nesrovnalostí mezi projektovou dokumeniací a výkazem výměr jsou pro zpracovánÍ
nabidky směrodatné údaje uvedené ve výkazu ..,ýrněr.

K|asifikace předmětu Veřeiné zakázkv d|e cPV:
77300000-3 Zahradnické SIuŽbv

3. PodmínkV pro získáni proiéktové dokumentace:
Zájemce zaš|e písemnou Žádost o poskytnutí elektronické Verze projektové dokumentace, výzvy
a výkazu výměr prostřednictvím e.mai|u: hm'zakazkv@emai|'cz, případně poštou na adresu osoby
pověřené organizačním řízením. Žádost musí obsahovat identifikační údaje zé4emce a
e|ektronickou adresu pro zaslání dokumentace' Dokumentace bude poskýnuta prostřednictvím
e|ektronické poŠty na e-maiIovou adresu uvedenou v Žádosti.
Případné dotazy k zadávacím podmínkám veřqné zakázky musí být doručeny osobě pověřené
organizačním řízením, tj' Markétě Hrdinové (nej|épe prostřednictvím e|ektronické pošty:
hm'zakazkv@email.cz) nejpozději do 20.9.2010 do ,l2:00 hodin. Případné dodatečné informace
vč. dotazů a odpovědí budou zas|ány všem zájemcům, ktenim by|a poskytnuta dokumentace a to
e|ektronickou poštou na e.mai|ovou adresu uvedenou v Žádosti o poskytnutí dokumentace.
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4' Předpok|ádaná hodnota zakázkv:
Předpok|ádaná hodnota zakázky činí 1 ,9 mi|. Kč bez DPH.

5. Proh|ídka mísÍa p|nění:

Vzh|edem k vo|nému přístupu místa p|nění nebude zadavate| organizovat proh|ídku místa p|nění.

6. Doba plnění zakázkv:
Předpok|ádaný termín zahájení p|nění: prosinec 2010
Termín ukončení plnění: nejpozději do 30.1 1 .201 2

V případé' že z jakýchko|iv důvodů na straně zadavate|e nebude moŽné dodrŽet termín zahájení
rea|izace zakázky prosinec 2010' je zadavate| oprávněn ho posunout na jinou dobu.

7' Místo p|nění zakázkv:
K.ú. Vác|avice, parc.č: 1, st. 3, st. 611,214,12, 1712' 577131,577130,577|29,577|27,577121,
577t34, 2408t2,2408t1, PK 45, PK 46. PK 47, PK 51, PK 53i1, PK 54, PK 55, PK 1058/1, PK
1122, PK 24o8l2' PK 2426, PK 2428, PK 243511 ' Veškeré dotčené pozemky jsou uvedeny
v projektové dokumentaci'

8. Způsob zpracování cenové nabídkv - obsah a forma:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
. |dentifikační údaje uchazeče - obchodní jméno nebo název, síd|o' právní formu,

identifikační čís|o, jméno a příjmení osoby odpovědné jednat jménem či za uchazeče,
včetně teIefonického a eIektronického spojení (e-mai|)

. Ce|kovou cenu V Kč bez DPH' samostatně DPH a cenu včetně DPH, jako nejvýše
přípustnou

. souhrnný rozpočet nák|adů zpracovaný d|e výkazu výměr (s|epého rozpočtu) pro rea|izaci
zakázky

. Dok|ady o splnění kva|ifikace

. Podepsaný návrh sm|ouvy

. Seznam případných subdodavate|Ů s procentuá|ním vyjádřením objemu subdodávek

9. Kvalifikačnípředpok|adv:
zadavate| si Vymiňuje, Že uchazeč pro prokázání kva|ifikačních předpokladů jako součást nabídky
předIoŽí:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší neŽ 90 dnů'
b) příslušné oprávnění k podnikání Ve Vztahu k plnění zakázky (Živnostenský list),

c) dok|ad osvědčující odbornou způsobilost dodavate|e nebo osoby, jejímŽ prostřednictvím
odbornou způSobi|ost zabezpečuje ve smys|u s 67 a s 45 i) zákona č'11411992 sb.'
o ochraně přírody a krajiny, v p|atném znění, autorizace k provádění bio|ogického
hodnocení.
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d) dok|ad o pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou dodavatelem třeií osobě v minimá|ní
výši 2 mi|. Kč'

e) dok|ad o ukončeném Středoškolském vzdě|ání V oboru komp|exní péče o dřeviny nebo
certifikát ČcA (Český certifikovaný arborista - |ibovolná úroveň), nebo certifikát ETW
(Evropský arborista) min. jednoho pracovníka nebo odpovědné osoby, která se bude práce
přímo účastnit,

f) seznam obdobných zakázek ve íormě proh|ášeni - min' 4 zakázky obdobného charakteru
za poslední 3 roky, kdy 1zakázka musí být v minimá|ní výŠi 2 mi|. Kč bez DPH a minimálně
3 zakázky V hodnotě 1 mi|. Kč bez DPH u každé akce,

g) čestné proh|ášení o bezúhonnosti firmy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče (viz pří|oha - vzor)

Přís|ušné dok|ady pod|e písmena a) aŽ e) je moŽné v nabídce před|oŽit v prostých kopiích'

Podání nabídkv:
Nabídky je nutno doručit do kance|áře oÚ Vác|avice ne]později do 24.9.2o1o do 12:00 hodin
v uzavřené obálce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za uchazeče' Na obá|ce musí bý uvedena adresa uchazeče' obá|ky je nutné označit hes|em:

,,obnova veřejné ze|eně ve Václavicích" - NEOTV|RAT. Uřední hodiny oU Vác|avice jsou:
Po 15:00 aŽ 18:00, Ut í7:00 aŽ 19:00 hodin. Nabídky je možné doručit na adresu zadavate|e
poštou nebo v úředních hodinách podáVat osobně. V pos|ední den pro podání nabídek bude
moŽné podat nabídku osobně v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Nabídky, které budou zadavate|i doručeny po up|ynutí |hůty pro podávání nabídek, nebudou
otevírány a hodnoceny. o této skutečnosti bude uchazeč písemně vyrozuměn'

Kritéria pro hodnocení nabídek a termín otevírání obálek:
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena (bez DPH). otevírání
obá|ek s nabÍdkami se uskuteční dne 24'9.2010 v 16:00 hodin v síd|e zadavate|e.

P|atební a obchodní podmínkv:

Zadavate| nebude poskytovat zá|ohy. Práce a dodávky budou hrazeny na zák|adě soupisu
provedených prací až do výŠe 90 % nabídkové ceny. Zbývajících 10 o/o z nabídkové ceny uhradí
zadavate| po odstranění veškeých vad a nedodě|ků. Doba sp|atnosti daňových dok|adů bude
stanovena na 90 ka|endářních dnů ode dne doručení daňového dok|adu zadavateli. Nebude.|i
faktura sp|ňovat veškeré ná|eŽitosti daňového dok|adu nebo bude mít jiné závady v obsahu, bude
zadavate| oprávněn ji ve |hůtě její sp|atnosti dodavate|i vrátit a dodavate| bude povinen Vystavit
zadavateIi fakturu opravenou či dop|něnou. V případě vrácení faktury d|e předcháze'jící věty
se dnem,je'jího doručení dodavate|i Ihůta její spIatnosti přerušuje a znovu počíná běžet aŽ dnem
nás|edujícím po dni, kdy byla opravená nebo dop|něná faktura, sp|ňující všechny ná|ežitosti
daňového dok|adu doručena zadavate|i. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z účtu zadavate|e.

Nabídková cena bude stanovena jako 
',cena 

pevná a nejvýše přípustná,., bude ji moŽno měnit
jen písemným odsouh|asením obou sm|uvních stran. cena bude obsahovat veškeré nák|ady
dodavate|e nutné k reaIizaci dí|a.

11.

12.
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V případě' Že dodavate| bude pro p|nění zakázky využívat subdodavate|e, omezuje zadavate|
p|nění zakázky pomocí Subdodavate|ů na maximálně 30 % z objemu nák|adŮ veřejné zakázky '

obchodní a p|atební podmínky jsou podrobně řešeny v návrhu sm|ouvy o dí|o. Sm|ouva o dí|o
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče'

í 3. Da|ší podmínkv:

Zadavate| nepřipoušÍí variantní řešení nabídky- Nabídky, které nebudou po obsahové stránce
úp|né nebo nebudou zpracovány v sou|adu s poŽadavky výzvy, budou vyřazeny z da|šího
hodnocení. o vyřazení nabídky a důvodu vyřazení bude uchazeč písemně vyrozuměn. Zadavate|
si vyhrazuje právo zadání zakázky ma|ého rozsahu zrušit' Uchazeč nemá právo na náhradu
nák|adů spojených s účastÍ ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají
u zadavate|e iako součást dokumentace o zadání veřeiné zakázkv.

/ 
"/ 

,,
/t, '

n,'t-])//- /

/
Zdeněk Votruba /

starosta obce

Pří|oha: Čestné proh|ášení
NáVrh sm|ouvy o dílo



Cestné prohlášení
o splnění základních kva|iÍikačních předpokiadů uchazeče o veřejnou zakázku

Proh|ašuji tímto na svou čest, že:

a) uchazeč, popřípadě Žádný z členů statutámího orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině. legalizace ýnosů Z tr€Stné činnosti, podílr-ríctví.
přijímání úpIatku. podplácení, nepřímého úpIatkářství' podvodu' úvěrového podvodu' včetně
případů' kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

b) uchazeč. popřípadě žádný z č|enÍl statutírního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehoŽ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazen í odsouzení za spáchání takového trestného
č inu;

c) uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatu jednání neka]é soutěže
formou podp|ácení podle zvláštního právního předpisLt ($49 obchodního zákoníku),

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenění řízení' v něrnŽ by bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo inso|venční návrh nebyl zamítnut proto, Že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo neby| konkurs zrušen proto. že majetek byl zcela
rrepostačující nebo zavedena nucená správa podle zv_.láštních právních předpisů,

e) uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku není v likvidaci,
t) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedop1atky. a to jak v Ceské republice'

tak v zenri sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) uchazeč nerná nedoplatek ria pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění'

a tojak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele'
h) nemárn nedoplatek na pojistném a na penále na sociáIní zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice. tak v zemi sídla' místa podnikání
či bydliště dodavatele,

i) uchazeč, popř. odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinámě
potres|án a ani mu nebylo pravomocně uloŽeno kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů,

j) uchazeč není veden v rejstříku osob se ákazem plnění veřejných zakázek.

Toto prohlášení podepisujijakoáo osoba oprávněná jednat jménem čl za uchazeče.

(titu|, jméno, příjmení, funkce) podpis



9 :,r'iifilJ::."JlJ EE il1;;';ilr:","*,","' I 
i,r,r.T'l',,,,,".,,,

SMLOUVA O DILO O POSKYTOVANI PRACI A SLUZEB

uzavřená níŽe uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení $ 536 a nrisl. zák. č. 513/i99i
Sb', obchodní zákoník' ve mění změn a doplňků, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Vác|avice
Václavice 3

256 01 Benešov u Prahy
IC: 00508365
DIC: CZ'00508365
Barkor,rrí spojení: KB Benešov
Číslo účtu: 3 4326121 l 01 00
Zastoupen: Zdeňkem Votrubou, starostou obce
Tel/fax:31'7 122316
E-mail: r'aclavice@compro.cz

dóle j e n j ako,, obj ednate l,, )

Zhotovitel:

(dále jen jako ,,zhotovitel..)

1.

L

Předmět plnění

Zhotovitel Se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a na své nebezpečí pro

objednatele dílo specifikované v odst. 2 této sm1ouly a objednatel se zavanlje zap|atiÍ

zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.

Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí,'obnova veřejné zeleně ve Václavicích.., dle
přiloŽeného podrobného rozpočtu, ktery je nedílnou součástí télo smlouvy. Toto dílo je
spolufinancovan é ze zdrojit ERDF v rámci operačního progíamu Životního prostředí: Výzva
č. 14. Prioritní osa 6 _ Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)' Primámí oblast podpory
6.5 Podpora regenerace urbanizované kaj iny, číslo projektu CZ.1. ,0216.5.00110.06883.

2.



3. Případné vícepráce nad rozsah prací stanovený v příloze (podrobný rozpočet), který je
nedílnou součástí této smlouvy, musí byt předem písemně odsouhlaseny oprávněnými
osobarni smluvních stran.

il.

Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazlje dílo podle č1. I. odst. 2 a 3 zahájit a po jeho ukončeni
nejpozději do ................. protokolrimě předat objednateli, termín předaní díla se může
posunout v návaznosti na zahájení díla a prodlevy zaviněné objednatelem.

2. Smlouva nabývá platnosti v den, kdy objednatei obdrŽi konečné rozhodnutí o přidělení
dotace z ERDF.

3. Podrobný harmonogram prací bude vypracován zhotovitelem na základě dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem před zahájením prací.

ilL

Cena za provedení prací a služeb

1. Smluvní strany této smlourry se dohodly na ceně za řádné a včasné provedeni praci podle
čl. I. odst. 2 ve qiši .......'-Kč bez DPH, DPH 20 % .................................'- Kč
celkem s DPH.................'.........'..........'-Kč.

2. Cena byla dohodnuta oběma smlur,ními stranami s tím, že tvoří nepřekročiteiný horní limit
ceny.

3. objednatel prohlašuje, Že má zajištěny prostředky na zaplacení této ceny.

IV,

PIatební podmínky

l' Podkladem pro zaplacení ceÍy Za provedení prací a s1uŽeb podle čl. I. odst. 2 a 3 této
smlouvy je Í.aktura vystavená Zhotovitelem do 14 dnů od předríní řádně a včas provedených
prací jednotlivých etap či celého díla.

2. Fal1ura podle odst. 1 je splatná do 90ti dnů od jejího doručení objednateli s pozastávkou 10o%

z celkové ceny díla do okamžiku odstranění vad a nedodě1ků, zjištěných při předaní a
pÍevzetí zakázky objednatelem. KaŽdá faktura m15f 6!56hnvlt tt,tn ná ležitncti.

- číslo faktury,

- pŤesné označení objednatele a zhotovitele (obchodní jméno. sídlo. rČ' orČ1'

- označení účtu, na který má byt fakturovaná částka poukázána,

- datum vystavení a splatnosti'
. rozpis provedených prací
. t.akturovaná častka

- niuev zakázky a čislo projektu

- razitko zhotovitele apodpis oprávněné osoby.



3. objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktrrru zhotoviteli vrátit, jestliŽe neobsahuje
náleŽitosti podle odst. 2 nebo jestliže ve fak1uře uvedený rozsah provedených prací a na
zák]adě toho lryúčtovaná cena neodpovídá skuteČně provedenýrn pracím a sluŽbrím nebo
fakturovaná částka není v souladu s čl. III. od doručení nové fakturv začne běžet nová
90ti denní lhůta splatnosti.

4. objednatel je povínen splatnou fakturu zhotovitele zaplatit převodem na účet tohoto
zhotovitele č. ................................... vedený u .......................

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené práce je objednatel povinen zaplatit
smlur'ní pokuÍu ve výši 0'05 oÁ z ceny neuhrazené faktury za každý den prodlení'

V

Práva a povinnosti smluvních síran.

1. Objednatel je povinen:

. nejpozděj i do jednoho týdne od termínu zahájení prací, čl. II. odst. 1 této smlouvy předat
objekty zhotoviteli za účelem provedení prací podle čl. I. této smlouvy tak, aby mohl
Zhotovitel zahájit práce v souladu s čl. II. odst. 1,

. umožnit zhotoviteli parkovríní techniky použité při provádění sadovnických praci (např.
rysokozdvižné plošiny, traktoru apod.). Nejdéle však souvisle po dobu 4 pracovních dnů.

2. objednatel je oprár,něn:

. provádět průběŽnou kontrolu a koordinaci provádění prací podle čl. I.,
- upozomit zhotovitele na vady a nedodělky při provádění prací a požadovat jejich

odstranění'
. přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků' přičemŽ při přerušení ze strany

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a objednatel uhradí prokazatelně
vynaloŽené naklady, jeŽ musí zhotovitel doloŽit kalkulací nakladů. V takovémto případě
si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlour,y.

3. Zhotovitel je povinen:

- objekt podle odst. 1 od objednatele převzít a zahájit práce v souladu s čt. II. odst. 1.

- dbát na kvalitu provádění prací podle čl. I. a při jejich provádění dodrŽovat ustanovení
této smlouvy a platné právní předpisy. zejména v oblasti bezpečnosti práce,

- umožnit objednateli ýkon jeho práv podle odst. 2,

- poskýnout zástupcům kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět vecnou,
firranční a účetní kontrolu' veškeré doklady a iníormace potřebné k zabezpečení výkonu
kontroly a monitorovací činnosti,

- zajistit na své nráklady biologický dozor při realizaci díla, osobou autorizovanou pro
biologické hodnocení,

- po ukončení prací předat objekty podle odst. 1 spolu s dílem objednate1i.



4. Zhotovitel je oplá\rylěn:

. parkovat techniku použitou při provádění sadovnických prací (např. rysokozdviŽnou
plošinu' traktor apod.). Nejdéle však souvisle po dobu 4 pracovních dnů.

- pověřit prováděním prací a služeb podle č1. I. této smlouvy nebo jejich črásti jinou osobu

nebo i více osob, odpovídá však' jako by práce a služby prováděl sám. Provádění prací

pomocí subdodavateiů je omezeno na maximálně 30% z celkového objemu nákladů na

provedení díla.

W.

Pře dd ní p rovedené h o díI a

1. Dílo bude realizoviino a předáváno po jednotlil"ých etapách. Jednotlivé etapy plnění díla

bude objednatel přebírat od zhotovitele do své péče postupně po jejich dokončení

v návamosti na dohodnutém harmonogramu prací. Ve lhůtě podle č1. II. odst. 1 této

smlouly je áotovitel povinen dílo ukončit a předat objednateli.

2' MáJi zhotovitel v úmyslu předat objednateli provedenou etapu dí1a před dnem dle

dohodnutého harmonogramu, je povinen jej k převzetí di|a vyzvat, a to nejpozději 1 týden

před p|anovaným předáním.

3. objednatel je povinen řádně provedenou etapu dí1a podle čl. I. odst' 2 od zhotovitele převzít

a to i před dobou dohodnutou v harmonogramu, byl.li k tomu zhotovitelem vyzván v

souladu s odst. 2.

4. objednatel je povinen si pfi předávání kaž'dé etapy předávané dí1o řádně proh1édnout. Není

pouin..' etápí ana převiít, dokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při

prohlídce.

5. o předaní a převzeÍí řádně provedené etapy díla se sepíše zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a technickým dozorem.

WI

odpovědnost za vady díIa

1. Zhotovitel odpovídá za vady di|a, jež má dílo v době jeho předaní objednateli, i'když se
vada stane zjer,nou aŽ po této době. Tato odpovědnost za vady díla trvá 48 měsíců od dne

předání kažáé jednotlivé etapy díla (viz datum předávacího protokolu). Za ladu, 1ež

vznikne po preáani dita neboleho příslušné časti objednateli, Zhotovitel odpovídá' jestliže

byla způsobena porušením jeho povinnosti.

2. objednatel je povinen případné vady výknout u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,

kdy je zjistil.

3. Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo

přiměřenou slevvz ceny za provedené dílo.
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5.

2.

i.

Neodstraní.li zhotovitel vady způsobem poŽadovaným objednatelem v souladu s odst. 3 ant
v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li, že vady neodstraní, nebo jdeJi o vady
neodstranitelné' je objednatel oprávněn odstoupit od smlouv.v nebo požadovat slevu z ceny
za provedení díla. odstoupit od smlouvy nebo její části však objednatel nemůŽe, jestliže
vady včas neoznámil zhotoviteli, a to písemně.

odpovědnost za vady díla se neváahuje:
. na vady způsobené nezajištěním dostatečné nrísledné zálivky sadebního materiálu po

pŤedrání díla,
- na vady způsobené vyšší mocí a povětmostními vlilry (živelné katastrofy, mrazy apod.)'
. na vady způsobené krádeží, poškozením či zničením po předríLrrí díla,
- na vad; způsobené škůdci. chorobami a zvěří.

Zavady se dále nepovažuje běŽné opotřebení.

Wil,

Smluwtí pokuta

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním etapy díla podle čl. II. si smluvní strany dohodly
smluvní pokutu ve výši 0,05 %o z ceny etapy díla, u které došlo k prodlení s předaním,
za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení' jestliŽe nedodrŽení lhůt podle čl. lI.
smlouly nezavinil.

UjednrÍiím o smluvních pokutách. není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody
ve smyslu právních předpisů.

3. odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

2.

1.

IX

odstoupení od smlouvy

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliŽe je zhotovitel v prodlení
s předriním díla trvajícím déle než ó0 dnů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouly odstoupit:

a) jestliŽeje objednatel v prodlení s předáním objektu zhotoviteli za účelem provádění díla
a zhotoviteli tak memožnil včasné provedení prací v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy,
jestliŽe jej Zhotovitel na nemožnost včasného splnění závazku předem upozomil,

b) jestliŽe je objednatel v prodlení s převzetím díla nebo jeho příslušné části trvajícím déle
než 10 dnů.

X

Vyšší moc

l. Pro účely této smlouly se za lyšší moc povďuje kaŽdá nepředvídaná nebo neodvratiteiná
událost, která vmikla nezávisle na vůli smluvních Stran, a která znemoŽňuje po určitou
dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze
uznat události, ke kteým dojde po podpisu iéto smlouly a kterým nemohla smluvní strana,
jíŽ se týkají' zabránit.



2.

3.

4.

2.

J.

4.

l.

Smluvní strana, u níŽ dojde k okolnosti lryšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5

dnů písemně uvědomit druhou smluvní Stranu o vzniku této události, jakoŽ i o jejím
ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zžnik práva dovolávat se okohosti
lryšší moci.

Po dobu trvání okolnosti lyšší moci se přerušuje účinnost této smlouly a smlur.rrí strany
nejsou povirmy plnit své závazky z této smlouly.

Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 5 měsíců, jsou smluvní strarry povinny si
dohodnout odpovídající změny této sm1ouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze
smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé
smluvní straně od této smlouw odstouoit.

XI.

Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených touto smlouvou se přiměřeně použije ustanovení $ 536 a násl.
obchodního ziíkoníku v platném znění.

Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlourry stává v souladu s ustanovením

$ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povirrnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo sluŽeb z veřejných výdajů
nebo z veřejné finarrční podpory.

Smluvní strany této smlouly prohlašují a stvrzují sými podpisy, Že mají plnou způsobilost
k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle' svobodně a vážně' že ji
neuzavirají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek' Že si ji řádně před
podpisem přečetly ajsou srozuměny sjejím obsahem.

Tato smlouva se lryhotovuje ve dvou stejnopisech, z richž každá ze smluvních stran této
smlouly obdrŽí po jednom.

V.......................... dne V ............................ dne

Objednatel Zhotovitel


