
1 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

veřejné zakázky malého rozsahu 

na „Údržbu zeleně v Městské části Praha-Libuš“ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zadavatel:  

 

Městská část Praha-Libuš 

IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142 

Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš 

jednající starostou Mgr. Jiřím Koubkem 

 

Název veřejné zakázky: Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš. 

Způsob zadání veřejné zakázky:   

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění (dále jen zákon).  

 

Předmět veřejné zakázky - stručný popis:  

Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na území Městské části  Praha-Libuš včetně likvidace 

vzniklého přírodního odpadu.  

Jedná se o sekání trávníků, řez a tvarování živých plotů a solitérních keřů, vyhrabání trávníků a 

související práce (ošetření stromů, kácení, odklizení dřevního odpadu…). 

 

Místo plnění:  

Místem plnění jsou plochy uvedené v příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejně přístupná 

místa, proto zadavatel prohlídku neorganizuje. Zadavatel doporučuje uchazečům prohlídku míst před 

zpracováním nabídky. 

    

Doba plnění:  

Plnění bude sjednáno do 31.12.2016 s možností ukončení v souladu s právními předpisy ČR a 

smlouvou. 

 

Platební podmínky: 

Fakturace služeb bude probíhat na základě smlouvy.  

 

Objektivní podmínky, za kterých lze překročit výši nabídkové ceny:   

Na základě požadavku zadavatele lze v odůvodněných případech překročit plnění z této smlouvy na 

vícepráce o 20 %, na základě rozšíření výkazu výměr, a to dodatkem ke smlouvě.  

 

Maximální výše ceny bez DPH: 

Maximální cena bez DPH je 1 300 000,- Kč. 

 

Požadavky na zpracování nabídky:  

Uchazeč vyplní tabulky (Tabulky č. 1 a č. 2) v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Tabulky budou 

podepsány oprávněnou osobou uchazeče a musí být součástí nabídky.  

Součástí nabídky musí být dále doplněný návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 Zadávací 

dokumentace. Smlouva musí být vyplněna dvojmo, řádně ve všech předpokládaných bodech k 

doplnění a stejně jako Tabulky  musí být podepsána oprávněnou osobou. Uchazeč doplňuje pouze 

vyznačená místa smlouvy, a to pasáž o svých identifikačních údajích. 

Další informace si lze vyžádat na: 

ÚMČ Praha-Libuš, odboru životního prostředí a dopravy, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš u 

Anny  Rusiňákové, telefon: +420 244 021 425, nebo Zuzany Kuryviálové, telefon: +420 244 021427, 

na e-mailu: ziv.prostredi@praha-libus.cz, nebo u tajemníka ÚMČ Praha-Libuš, telefon: +420 244 

471 884, tajemník@praha-libus.cz. 
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Nabídku včetně všech požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni zaslat či podat v uzavřené obálce, 

tak jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídek. 

 

 

V Praze dne ………………….    

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Koubek 

                    starosta městské části Praha-Libuš 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Technické podmínky pro zpracovatele nabídky (tabulka č. 1 a tabulka č. 2) 

Příloha č. 2: Smlouva 

Příloha č. 3: Mapa se zakreslenými plochy zeleně  

 


