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SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvm’ strany
1.1.

Objednatel:

Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek — starosta

IČ: 00231142
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek
- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová
bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.
| Číslo účtu: 2000691349
kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

1.2.

Zhotovitel:

GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

IČ: 27195783
DIČ: CZ27195783
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Lukáš Novotný, jednatel

- ve věcech technických: Lukáš Novotný, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank, as.
číslo účtu: 2114951989
kód banky: 2700

Tel.—
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.1. Je—li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí
dila nebo jeho části jsou zmocnění jednat
za objednatele: Mgr. Jiří Koubek, Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová
za zhotovitele: Lukáš Novotný
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
Strana 1 z 9

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturami a investiční fondy

Operační program Praha — pól růstu CR

Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš“, reg. č. CZ.07.4.67I0.0I0.0/17_053I0001304.
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

a to vždy každý znich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku,
kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jej ích provedení.

Základní údaje o díle

2.

2.1. Název díla: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
2.2. Adresa díla: K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš.
2.3. Dílo je realizováno v rámci projektu „Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 — Libuš“, reg. č.
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/OOO1304 na který je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Předmět plnění
3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených vtéto smlouvě, na svou
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném terminu provést službu ve formě sadových úprav na

zahradě MŠ K Lukám, jedná se hlavně o upravu povrchu zahrady, likvidace asfaltových povrchů, kácení
stromů a keřů včetně jejich likvidace (dále jen „dílo“).
3.2. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících

s dodávkou montážních prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
. Mimo všechny definované činnosti patří následující práce a činnosti:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

V souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil
rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že

3.5.
3.6.
3.7
3.8.

prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a
konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle výkazu výměr
provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických
norem.
Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak,
jak je uvedeno v č1.6 této Smlouvy.
Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

4.

Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce 1. července 2020.
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
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4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 20. srpna 2020.
4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním místa plnění zhotoviteli a ukončeno
bude V souladu s čl. 10 této Smlouvy.
4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění včetně všech dokladů pro provedení díla V den
zahájení prací
4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se
objednatel toto dílo převzít i V dřívějším nabídnutém termínu.
'
4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel
V prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí
spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je
zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce a požadovat změnu
Smlouvy V příslušných částech, zejména V termínu dokončení.

Věci určené k provedení díla
5.1. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k
zahájení prací.
5.2. Objednatel má ke zhotovované věcí vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.

Cena za dílo
6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy V rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí :
Cena bez DPH
291.050,- Kč.

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet (ocenění výkazu výměr) ze
zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její ncdilnou
součástí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň
zpřidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění V
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o DPI—!").
6.4, Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze vpřípadech
a za podmínek uvedených V této Smlouvě, zejména pak V případě:

a)
dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
b)
pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které v
původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly V předmětu
Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla V důsledku
objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro
provedení původních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl
předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla,
oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu
jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných služeb realizována.
Výše uvedené však neplatí vpřípadě, kdy požadované práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci,
uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto
práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
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6.5. Má—li z důvodů uvedených v odst. 6.4. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena
uvedená v nabídkovém rozpočtu. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu uvedena není, bude k
jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle
Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných
jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze, v rozsahu
písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve výkazu výměr nebo na
změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky
nese zhotovitel.
6.6. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.5. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu
prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě,
v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění. předpokládaný dopad na termín celého
díla a cena těchto prací.

Platební podmínky
7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout závěrečnou platbu po dokončení díla a předání bez vad a
nedodělků, a to na základě zhotovitelem předložené faktury. Objednatel požaduje vystavení 3
vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli Vždy nejpozději
5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři)
originálů, který bude obsahovat zejména:
označení Soupis provedených prací v období od - do,

OOO.

název, sídlo a IČ zhotovitele,
údaj o zápisu v obchodnim rejstříku včetně spisové značky,
název, sídlo a lČ objednatele,
datum vystavení,
předmět a název díla, číslo Smlouvy,

soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového

'.

rozpočtu,

cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
o razítko a podpis oprávněné osoby.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu — daňový doklad,
jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura — daňový doklad, u které
nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem
vrácena.
7.2. Nedojde—li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura — daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly
objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury — daňového dokladu,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury — daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel
samostatně za investiční část předmětu díla a samostatně za neinvestiční část předmětu díla. Každá
faktura musí obsahovat zejména:
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
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.

označení Faktura,

O......

číslo dokladu,

název, sídlo a IČ zhotovitele,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,

název, sídlo a IČ objednatele,
datum vystaveni, datum odeslání a datum splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
předmět a název díla, číslo Smlouvy,
registrační číslo projektu — CZ.07.4.67/0.0/0.0/l7_053/0001304,
soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy,
cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
částku k úhradě,
razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Na faktuře musí být kromě všech výše uvedených náležitosti též jednoznačně uveden název a číslo
projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu.
7.5. Pokud se na díle vyskytnou víceprace, které byly vzájemně odsouhlasený smluvními stranami, bude
vystavena samostatná faktura s tim, že tato faktura musi kromě všech náležitostí uvedených V odst. 7.1

této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí práce vymezené V Klasiﬁkaci produkce CZ-CPA 41 až

43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ—CPA") na majetku, který je
byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené
daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen wstavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 923
zákona o DPH Včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel

uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti podle § 92a zákona (123 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH
je 21 %."
7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny práce, je objednatelem používán k
ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací.
7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na
kterém jsou prováděny práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7.9. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci zdanitelného plnění.
7.10. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.11. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platebni doklad:
— obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
— obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží
nová lhůta splatnosti.
7.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na díle a požadovat změnu Smlouvyfv příslušných částech,
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — sadové úpravy
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zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
7.13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8.

Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péči ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podminky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyj ádřeními dotčených orgánů státní správy.
8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve

vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
8.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a
norem o požární ochraně.

8.4. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně
způsobilými a proškolenými pracovníky.
8.5. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci díla seznámit se všemi

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodávatelů. Přenesení jakýchkoli
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně
neúčinné.
8.6. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel
povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní

správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky ztoho plynoucí. Objednatel je povinen
rozhodnout o dalším postupu.
8.7. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.6. je bráno jako působení vyšší moci.

Předání a převzetí díla
9.1. K předání
a
převzetí
díla
vyzve
zhotovitel
písemně
objednatele
5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o
předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
— popis předávaného díla,
— zhodnocení kvality předávaného díla,
— soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
— způsob odstranění případných vad a nedodělků,
— lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
— výsledek přejímacího řízení,
— podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě
dřívějšího dokončení díla.
9.2 . Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
— fotodokumentaci o průběhu prací na elektronickém nosiči,
— pokyny o následné údržbě,
'
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— soubor zápisů o dílčích přejímkáeh, pokud byly uskutečněny.
9.3. Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených dokumentací,
technickými normami a obvyklými zvyklostmi.
9.4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust.
2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či
ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
9.5. Objednatel je povinen i po převzetí díla umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění z důvodů odstranění
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny V zápise o předání a převzetí předmětu dila.

10.

Záruční doba a zodpovědnost za vady

10.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními 02.
10.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních
předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
10.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 24 měsíců. Tato záruční doba se
nevztahuje na Mobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady
neprodleně a bezplatně odstranit V dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstraněni.

Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje 0 dobu od oznámení reklamace objednatelem
zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
10.5.

Odstranění vad V záruční době potvrdí V zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč

tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
10.6. Objednatel se zavazuje, Že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

10.7.

Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním

reklamace, včetně podpisu dohod 0 vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení V čl. 1

této Smlouvy.

11.

Smluvní pokuty

11.1. Smluvni strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou ztitulu neplnění níže
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
11.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve
výši 500,- Kč (Pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o
předání a převzetí.
11.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termínem zahájení prací ve výši 500,— Kč (Pětset
korun českých) za každý den prodlení i započatý den prodlení.
11.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 500,- Kč
(Pětset korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění
uvedené V protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady
a nedodělky budou odstraněny.
11.2.3. Smluvni pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci
zámky ve výši 500,- Kč (Pětset korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti
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dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené V dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a
nedodělky budou odstraněny.
11.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě
splatnosti ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11.3. Smluvni strany se dohodly, že V případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku,
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

12.

Odstoupení od Smlouvy

12.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže zhotovitel nebude plnit V přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí
objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných

částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
12.2.

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
—

objednatel opomenc vykonat svou povinnost, a tim způsobí zhotovitclovu
neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když

zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta
neúspěšně uplynula,
_

objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy,

když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho)
měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
12.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na
poslední známou adresu.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1.. Pokud neni stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou vrámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a
místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
13.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
13.3. Tato Smlouva vstupuje V účinnost dnem jejího uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
13.4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely
na základě
své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na
základě této skutečnosti připojují své podpisy.
13.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a V registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
,
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3.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
13.7.

Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

jedno podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
13.8. Rada městské části Praha-Libuš projednala tuto Smlouvu a schválila její uzavření na svém zasedání
konaném dne 20. 7. 2020 usnesením č. 160/2020.
13.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. l — Nabídkový položkový rozpočet (viz čl. 6.2.).

V Průhonicích dne .....................
Zhotovitel:

Lukáš Novotný
jednatel
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu V listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 130609931'-49083-200723145831
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajíc1ho se z 9 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený V datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na

certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 23.07.2020 V 14:47:21. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření

integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certiflkátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 2307.2020 13: 30:28 Údaje o zaručeném

elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 50 F2 F2, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualiﬁed CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lukáš
Novotný, 2, GREEN PROJECT s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Vystavil: Městská část Praha-Libuš
Pracoviště: UMC Praha-Libuš, detašované pracoviště s výjimkou CzechPoint
V Praze dne 23.07.2020
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

EVA COCHOVÁ
T

Otisk úředního razítka

Ě „ih-,'!
130609931-49083-200723145831

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 F2 F2, do
provedení autorizované kon verze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https:/Ávww.czechpoint.cz/overovacidolazky.

Výkaz výměr sadových úprav MŠ Libuš, K Lukám 664,
popis
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

m2

m3

m2

m3

m2

25

450

160

60

200

50

200

8,00

4,30

1 350,00

38,00

95,00

185,00

58,00

280,00

78,00

1 280,00

1 280,00

860,00

33 750,00

17 100,00

15 200,00

11 100,00

11 600,00

14 000,00

15 600,00

cena celkem (Kč)

m2

200

8,00

j. cena (Kč)

m3

160

množství

m2

160

9 750,00

21 600,00

m.j.

m2

3 600,00

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/— 100 mm v rovinné a svahu do 1:5
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

6

Obděláváni půdy kultivátorem v rovině a ve svahu do 1:5
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
4 Kácení stromů a keřů, likvidace pařezů, arboristika

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenostdo 50 m
Zemní práce - povrchové úpravy terénu

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

Trávníkový substrát s dopravou a zpracováním
chemické odplevelení povrchu, 2x, včetně herbicidu

ks

Kácení vzrostlých stromů se likvidací vzniklého dřeva
kácení keřů s likvidací vzniklého odpadu

11 550,00

650,00

61 880,00

3 850,00

520,00

3

119

64 500,00

15
ks

m2

kpt.

352 170.50

291 050,00

45 000,00

ks

likvidace pařezů frézováním včetně odvozu odpadu
5 Likvidace asfaltových povrchů
Likvidace asfaltových povrchů včetně skládkování odpadu
6 Režijní a ostatní náklady
doprava osob, pořizovací náklady, zřízeni staveniště

DPH 21%

cena celkem bez DPH:

celkem k fakturaci

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu V listinné podob
ě
Tento dokument V listinné podobě, který vznikl pod
pořadovým číslem 13060

9592-49083—200723145246
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skláda
jícmo se z l listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost
a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán
zaručeným elektronický

m podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platno
st zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 23.07.2020 v 14:41:38. Zaručený elektronický
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověřen
í platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému
k datu 23.07.2020 13:30:28. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu
01 50 F2 F2, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem

PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepi
sující osobu Lukáš
Novotný, 2, GREEN PROJECT s.r.o.. Elektronický podpis
nebyl označen časovým razítkem.
Vystavil: Městská část Praha-Libuš
Pracoviště: UMC Praha-Libuš, detašované pracoviště
s výjimkou CzechPoint
V Praze dne 23.07.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizova
nou konverzi dokumentu provedla:

EVA COCHOVA

Otisk úředního razítka:

130609592-49083-200723145246
Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů,
vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu
01 50 F2 F2, do

provedení autorizované kon verze dokumentů mohlo dojít

k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální
evidencí doložek přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na adrese
https:/Ávww.czechpoint.cz/overovacídolo .

