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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení Občanského zákoníku
ČI. l
Smluvní strany
Hana Pokorná
se sídlení:
IČO:
(dále jen ,,zhotovitel")
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U Vlečky 2164/3, 143 00 Praha 4
74974025
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Městská část Praha-Újezd
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ,
(dále jen ,,objednatel")

Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4
Václavem Drahorádem, starostou
00241784
CZ00241784

ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a výsadba celkem 40 ks listnatých stromů a 20 bin keřových
skupin na území městské části Praha-Újezd.
Výsadba stromů s obvodem kmínku 16/18 bude v tomto složení:
12 x Dub červený,
13 x Javor babyka,
11 x Jeřáb ptačí,
4 x Japonská sakura
Součástí dodávky stromů bude výkop pro bal a odvoz přebytečné zeminy, zasazení stromů včetně
humusu, umístění zavlažovací hadice, ukotvení proti větru a roční zajištění pravidelné zálivky.
Výsadba keřů o velikosti 125-150 cm bude v tomto složení:
25 x Habr obecný
Keře budou vysazovány 0,8 cm od sebe, součástí dodávky bude, výkop pro bal a odvoz
přebytečné zeminy, zasazení keřů včetně humusu a roční zajištění pravidelné zálivky.
ČI. 3
Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo je daná na základě nabídky ve výši 375.000 KČ včetně DPH.
Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude vyúčtována po předání
kompletního předmětu smlouvy.
Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu plnění, povozní náklady a
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
Cena je splatná na základě řádně vystavené faktury zhotovitelem. Faktura musí splňovat
náležitosti daňového dokladu, musí být vystavena v souladu s údaji uvedenými v ČI. l, této
smlouvy a je splatná do 14-ti dnů od jejího doručení objednateli. Neodpovídající faktury
s vytčenými vadami vrátí objednatel zhotoviteli nejdéle do S-ti pracovních dnů od doručeni
k přepracování a lhůta k jejich zaplacení počne běžet až od doručení přepracovaného
odpovídající faktury.
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ČI. 4
Lhůty realizace
Zahájení prací: 1. l l. 2021
Ukončení prací: nejpozději do: 30. l l. 2021

ČI. 5
Záruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na provedené práce po dobu 12
měsíců ode dne předání díla. Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
bez zbytečného odkladu poté kdy vady zjistil. Zhotovitel odstraní závady vzniklé v záruční době
do 30 dnů po písemném vyrozumění s přihlédnutím k vegetační době. Objednatel je povinen o
dokončené dílo řádně pečovat.
ČI. 5
ZávěreČné ustanovení
Kterákoliv změna ustanovení této smlouvy je platná, jen pokud je uzavřena formou písemného
dodatku k této smlouvě, podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.
Účastníci svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli,
porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem, zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých oprávněných
zástupců.
Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část
třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci
vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo
jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních Stran. Smlouva
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem Č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí mč PrahaÚjezd.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po l vyhotovení.
Uzavření této smlouvy bylo zastupitelstvem MČ Praha-Újezd schváleno dne 22. 9. 2021
usnesením č. 12/35/2021.

V Praze, dne 11

ZOM

MC Praha-Ujezd, ob'ednatel'

Ú jé "

Václav Drahorád, starosta
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