
Dodatek č. 2

k

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ gi

č. 2017015007

ze dne 27.3.2017

_

Smluvní strany:

Příkazce: Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČ: 00231142, DIČ: cz 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

číslo účtu: 2000691349/0800

(dále jen „příkazce")

a

Příkazník: AQIK s.r.o.

se sídlem: Benátecká 1369, Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČ: 27800385, DIČ: C227800385

zastoupená: Zuzanou Vavroušek Šajnovou, jed natelkou

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 9366117001/5500

zapsaná u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 276121

(dále jen „příkazník")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozděiších předpisů a ve smyslu čl. VI. odst. 3 Příkazni smlouvy tento

Dodatek č. 2 k Příkazni smlouvě č. 2017015007 ze dne 27.3.2017

V tomto znění:

Příloha č. 1 se mění z důvodu změn množství posekání parkového trávníku s odvozem odpadu v rovině, změn množství

řezu a tvarování živých plotů a solitérních keřů s odvozem odpadu a doplnění údržby zahrady Klubu Junior.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne  

   I'I aznl



Příloha č. 1

Jednotkové ceny včetně výkazu výměr

 

Tabulka č. 1 - jednotkové ceny
 

 

 

 

 

 

 

 

      

číslo popis MJ cena bez cena s

DPH DPH

Posekání parkového trávníku s odvozem odpadu, v m2

rovině 0,60 0,73

Posekání parkového trávníku s odvozem odpadu, ve 2

svahu m 0,70 0,85

Rez a tvarování živých plotů a soliterních keřů s 2

3 odvozem odpadu m 2,20 2,66

4 Vyhrabání trávníku v rovině s odvozem odpadu mz 4,30 5,20

5 Hodinová sazba (ošetření stromů, ostatních dřevin) hod 180,00 217,80

6 Líkwdace drevnlho odpadu ze stromu vcetne dopravy tuna 850,00 1028,50

7 Údržba zahrady klubu Junior 3200,00 3872,00  
 

 

Tabulka č. 2 - celková cena

(za období plnění zakázky po dobu dvou let, tedy ke dni 31.12.2020)
 

 

 

 

 

 

 

  

číslo POpiS MJ jEantkoŠ/á množství(m2) četnost celkem bez DPH
cena (kc)

Posekání arkového trá n'ku s odvozem od adu, v

1 . „ p V ' p m2 0,60 67254 10 403 524,00
rovme

Posek'ní arko ého trávníku s odvozem od adu, ve

2 a p V p m2 0,70 2302 4 6 445,60
svahu

Rez at arování živ'ch letů a soliterních keřů s

3 V y p m2,* 2,20 3282 10 72 204,00
odvozem odpadu

Rez a tvarování živ'ch letů a soliterních keřů s

4 V p m=,* 2,20 2100 4 18 480,00
odvozem odpadu

5 Vyhrabání trávníku v rovině m2 0,30 72003 4 86 403,60

6 Údržba zahrady klubu Junior 3200,00 24 76 800,00      
 

*-jedná se o povrch keřů, tedy všechny tvarované strany živých plotů

 

cena za údržbu celkem

bez DPH 663 857,20
  cena za údržbu celkem s

DPH 803 267,21   

 


