
ZAD^VACÍ DoKUMENTACE
ve ejné zakázky malého rozsahu

na ,,ÚdrŽbu ze|eně v Městské části Praha_Libuš"

Zadavatelz

Městská část Praha-Libuš
IČ: 0023 II42, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35,I42 00 Praha 4 - Libuš
jednající starostou Mgr. Ji ím Koubkem

Název ve einé zakázkv z ÚdrŽbazeleně v Městské části Praha-Libuš.
Zprisob zadání ve einé zakázkv:
Ve ejná zakázka malého rozsahu zadávána mimo režim zákona č. 13712006 Sb., o ve ejnych
zakázkách v platném znění (dále jen zákon).

P edmět ve einé zakázkv - stručnÝ popis:
P edmětem ve ejné zakázky je ridržba zeleně naizemí Městské části Praha-Libuš včetně likvidace
vzniklého p írodního odpadu.
Jedná Se o sekání trávníkti, Ťez a tvarování živych plot a solitérních ke ' vyhrabaní trávníku a
související práce (ošet ení stromri, kácení, odklizení d evního odpadu...).

Místo plnění:
Místem plnění jsou plochy uvedené v ptí|oze č,.3 Zadávací dokumentace. Jedná se o ve ejně p ístupná
místa, proto zadavatel prohlídku neorganizuje. Zadavatel doporučuje uchazečťrm prohlídku míst p ed
zpracováním nabídky.

Doba plnění:
Plnění bude sjednáno do 3I.I2.20I5 smoŽnostmi ukončení vsouladu správními p edpisy CR a
smlouvou.

Platební podmínkv:
FakÍurace služeb bude probíhat na zák|adě smlouvy.

obiektivní podmínkv. za kter ch lze p ekročit rr 'ši nabídkové cenv:
Na základě požadavku zadavate|e |ze v odrivodněnych p ípadech p ekročit plnění ztéto smlouvy na
vicepráce o 20 oÁ, na základě rozší enívykazu vyměr' a to dodatkem ke smlouvě.

Maximální vÝše cenv bez DPH:
Maximální cena bez DPH je 1 450 000'- Kč.

Požadavkv na zpracování nabídkv:
IJchazeč vyplní tabulky (Tabulky č. 1 a č. 2) v p íloze č,. 1 Zadávací dokumentace. Tabulky budou
podepsány oprávněnou osobou uchazeče a musib rt součástí nabídky.
Součástí nabídky musí brt dále doplněny návrh smlouvy, kteq je p ílohou č. z Zadávací
dokumentace. Smlouva musí byt vyplněna dvojmo, ádně ve všech p edpokládanych bodech k
doplnění a stejně jako Tabulky musí b t podepsána oprávněnou osobou. Uchazeč dopl uje pouze
vyznačená místa smlouvy, a to pasáž o svych identifikačních ridajích.

Další informace si lze vyžádat:
ÚvČ Praha-Libuš, odboru životního prost edí a dopravy, K Lukám 664, I42 00 Praha 4 - Libuš u
Anny Rusi ákové' telefon: +420 244 02I 425, nebo Zuzany Kuryviálové, telefon: +420 244 021427,
na e-mailu: ziv.prostrediíg).praha-1ibus.cz, nebo u tajemníka UMC Praha-Libuš, telefon: +420 244
47 I 884, taj emník@praha-libu s.cz



Nabídku včetně všech poŽadovanych dokladri jsou uchazeči povinni zas|at či podat v uzav ené obálce,
tak jak je uvedeno ve vyzvě k podání nabídek.

Y Praze dne 4. rínora 2014

P íloha č. 1: Technické podmínky pro zptacovatele nabídky (tabulka č. 1 a tabulka č.2)
P íloha č. 2: Smlouva
P íloha č. 3: Mapa se zakreslenymi plochy zeleně


