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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbězeleně ze dne 14.2.20lt
objednatel:
Městská část Praha _Újezdse sídlem vPraze4, Kateřinské nĺám. 465lI,
zastoupená starostou Václavem Drahoľádem
ICO 241784

zhotovitel:
Petr Děkanovský se sídlem v Praze 4, Konstantinova l483l24,
IČo:63663236
bankovní spojení: Čsog Pľaha, č. účtu:IO4OI4802/0300

lzavírajítento dodatek č. 1 ke Smlouvě o údľŽbězeleně ze đnel4.2.20ll
čl. 1. Předmět smlouvy
odst. 1.2.:
ĺJ drzb a zabľnuje Ęrto činno sti
- seč tľavníchploch o tozloze 21 337 m2
- řez keřů o rozloze I 239

Íŕ

2. Cenaza dílo a fakturace
odst.2.l..:
Ceny zaprováděné prácejsou stanoveny dohodounazáklađě cenové nabídky předloŽené
zhotovitelem (příloha č. 1). Cena obsahuje téžođvoza
likvidaci bioodpadu vzniklého při
údržběze|eně a dopľavu. Zhotovitel není plátce DPH, uvedené ceny jsou proto konečné.

-

seč travních ploch .. . 1,30 Kč,lm2

řez keřů ... 2g,-Kč,h1ŕ

Celková cena za jedno provedení všech výše uvedených činnostíčinícelkem 63 669,-Kč,.
3. Ostatní ujeđnání
odst.3.4.:
Smlouva je vzavtenana dobu uľčitou, a to do 3l.l2.20I8 s moŽností prodloužení ĺazál<Ladé
písemného dodatku. Smlouva je účinnáod 1.1.2015.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
V Praze dne
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cENoVA NABĺDKA - (ldrŽbazeleně

na územĺMt Praha - Újezd

11.2.2015

ova 1483124 149 00 Praha 4
Petr Děkanovský - zahradnické sluŽby Konstantin
tel': 603 481602
lG: 63663236 www'zelen'cz info@zelen'cz
cena za

poěet
popis,

seč travních

mgliiednotka
m2

iednotek

21337

1239

I

jednotku
bez DPH

1,3
29

cena za iedno

provedenĺ bez
DPH

počet
provedenĺ
za rok

27 738Kć
35 931 Kč

cena za rok
bez DPH

6

't66 429

I

35 931

cena za rok s

DPH20%

většĺmohutnosti a stáří
je zvýšena o 6,- KAm2 z
züstává steiná' Cena za řez
období V
minulém
nez
Oproti minulému období cena za seě trávy
a likvidaci,
prováděnĺ práce většíobjem odpadu k odvozu
zapoJenl keřů nenĺ
a
keřů. Jsou tím pádem většĺnároky na dobu
nárůstu
z
důvodu
které
iiŻ
poIoŽka ''odplevelová nl keřových skupin"
nabídce byla naopak zcela vypuŠtěna
9.
201
roku
platné
do
provádět. Ceny isou
(podle dohody
ploše' kde bude údrżba zeleně nutná
je maximál nl práce budou prováděny pouze na
Výměra plochY (počet jednotek)
provede ná práce.
fakturována bude pouze skutečně
objednatelem)

uvedených činnostĺčinĺcelkem 63 669
Celková cena za jeno provedení všech výše

Kč
DPH, cenY

konečné

