
 
 

 

 
 

Rámcová dohoda o dílo 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

“Údržba a oprava laviček a dalšího mobiliáře  
v parcích celopražského významu” 

 
1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen   „objednatel“ ) 
  
a 
  
2.   Litina s.r.o. 
se sídlem: Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5 - Radotín   
IČ:  26144638 DIČ: CZ26144638 
bankovní spojení: 
číslo účtu:                     
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C,              
vložka  74171. 
(dále jen  „poskytovatel“ ) 
 
 

I. 
Veřejná zakázka 

  
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na výše uvedenou            

veřejnou zakázku   v souladu s nabídkou uchazeče ze dne 26.2.2018. 
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Rémcové dohoda o dilo

uzavfené podle § 1746 odst. 2 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve
znéni pozdéj§ich pfedpisfl (délejen ,,sm|ouva“),

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavf'ely smluvni strany:

“Udriba a oprava laviéek a daléiho mobiliéfe
v parcich celopraiského vilznamu”

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 1O - Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
bankovnl' spojenl': PPF banka 3.3., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
él'slo 06m: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimirem Krchovem, Ph.D., Feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

2. Litina s.r.o.
se sidlem: Vréiské 1562/24a, 153 00 Praha 5 - Radotl'n
IC: 26144638 DIC: CZ26144638
bankovm' spojem': —
él'slo Uétu: —
zastOUpené: —
zapsané v obchodnl'm rejstfl'ku vedeném MéstskYm soudem v Praze pod Sp. zn. oddl'l C,
vloika 74171.
(déle jen ,,poskytovatel“)

|.
Vefeiné zakézka

1. Tato smlouva je uzavfena na zékladé VyIsledkO vérového fizenl' na Vyée uvedenou
vel‘ejnou zakézku v souladu s nabl'dkou uchazeée ze dne 26.2.2018.
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II. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje provádět údržbu a opravu laviček a jiného            
mobiliáře v parcích celopražského významu (d ále jen „služba“) a objednatel se zavazuje            
zaplatit za službu dohodnutou cenu. Poskytování služby bude prováděno n a základě           
dílčích objednávek, přičemž jednotlivé dílčí zakázky budou objednatelem zadávány po          
dobu trvání rámcové dohody na základě uplatnění principu písemného (případně          
e-mailového) objednávání jednotlivých dílčích plnění (objednávek). Objednávka bude        
činěna s odkazem na podmínky vymezené konkrétním způsobem v této smlouvě.  

2. Nedodržení ani překročení předpokládaného rozsahu služby neopravňuje poskytovatele k         
jakýmkoliv nárokům vůči objednateli. 

3. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami zakázky a nabídkou          
poskytovatele podanou na tuto zakázku. 
 

III. 
Způsob poskytování služby 

1. Služba bude poskytována v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky uvedenými ve            
výzvě a v jejich přílohách, dále pak přijatou nabídkou poskytovatele, podklady předanými            
objednatelem, jednotlivými dílčími objednávkami a požadovanými výstupy platnými v době          
podpisu smlouvy. Služba je vymezena: 

a)  podrobným popisem předmětu plnění  a  podklady předanými objednatelem ke          
shora uvedené zakázce, 

b) nabídkou poskytovatele  předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou zakázku, 

c) objednávkou  na tuto službu. 

2. Základní podmínky provádění služby: 

a) Poskytovatel provede službu na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době             
přiměřené s přihlédnutím k povaze služby. Při provádění služby postupuje poskytovatel           
samostatně, dle platných obecně právních předpisů a přitom je vázán pokyny           
objednatele. 

b) Poskytovatel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že           
předmět smlouvy je prováděn v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn žádat na             
poskytovateli provádět předmět smlouvy řádným způsobem. Současně má objednatel         
právo nárokovat odstranění zjištěné vady. 

c) Při své činnosti bude poskytovatel postupovat řádně, na odborné úrovni, kterou lze od             
něho spravedlivě požadovat, a v souladu s pokyny objednatele. 
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H.
Pfedmét smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje provédét Udribu a opravu laviéek a jiného
mobiliéfe v parcich celopraiského vyiznamu (déle jen ,,sluiba“) a objednatel se zavazuje
zaplatit za sluibu dohodnutou cenu. Poskytovéni sluiby bude provédéno na zékladé
dl'lél'ch objednévek, pfiéemi jednotlivé dl'lél' zakézky budou objednatelem zadévény p0
dobu trvénl' rémcové dohody na zékladé uplatnénl' principu pl'semného (pfipadné
e-mailového) objednévénl' jednotlivSICh dl'lél'ch plnénl' (objednévek). Objednévka bude
éinéna s odkazem na podml'nky vymezené konkrétnl'm zpflsobem v této smlouvé.

2. Nedodrienl' ani pfekroéenl' pfedpoklédaného rozsahu sluiby neopravfiuje poskytovatele k
jakymkoliv nérokfim vfléi objednateli.

3. Smluvnl' strany jsou vézény rovnéi zadévacimi podml'nkami zakézky a nabl'dkou
poskytovatele podanou na tuto zakézku.

|||.
Zpflsob Doskvtovéni sluibv

1. Sluiba bude poskytovéna v souladu s podml'nkami zadénl' veFejné zakézky uvedenYmi ve
VyIzvé a v jejich pfilohéch, déle pak pFijatou nabl'dkou poskytovatele, podklady pfedanYmi
objednatelem, jednotlivymi dl'lél'mi objednévkami a poiadovanymi vystupy platnymi v dobé
podpisu smlouvy. Sluiba je vymezena:

a) podrobnym popisem pfedmétu plnéni a podklady pfedanymi objednatelem ke
shora uvedené zakézce,

b) nabidkou poskytovatele pfedloienou ve vyibérovém fizenl' na uvedenou zakézku,

C) objednévkou na tuto sluibu.

2. Zékladnl' podml'nky provédéni sluiby:

a) Poskytovatel provede sluibu na sj néklad a na své nebezpeél' ve sjednané dobé
pfiméfené s pfihlédnutl'm k povaze sluiby. PFi provédéni sluiby postupuje poskytovatel
samostatné, dle platnych obecné prévnl'ch pfedpisfl a pfitom je vézén pokyny
objednatele.

b) Poskytovatel odpovidé za Fédné plnénl' pfedmétu smlouvy. Pokud objednatel zjistl', ie
pFedmét smlouvy je provédén v rozporu s podml'nkami smlouvy, je oprévnén iédat na
poskytovateli provédét pfedmét smlouvy FédnyIm zpflsobem. Souéasné mé objednatel
prévo nérokovat odstranénl' zjiéténé vady.

C) PFi své éinnosti bude poskytovatel postupovat Fédné, na odborné Urovni, kterou lze 0d
ného spravedlivé poiadovat, a v souladu s pokyny objednatele.
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IV. 
Doba a místo poskytování služby 

1. Termín zahájení služby:  po nabití účinnosti smlouvy  uveřejněním v registru smluv. 

2. Termín ukončení služby:  smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 29.2.2020 nebo do             
vyčerpání finančního limitu veřejné zakázky, a to podle skutečnosti, která nastane dříve. 

3. Místo plnění: parky celopražského významu: Královská obora Stromovka, Vrch Vítkov,          
Letenské sady, Komplex zahrad vrchu Petřína a Obora Hvězda. 
 

V. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí poskytovateli dohodnutou smluvní cenu za poskytování služby         
stanovenou v souladu s nabídkou poskytovatele. Celková částka za poskytování služby je            
stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max.:  

Cena za službu: 

Cena celkem bez DPH 1 950 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH slovy jeden milion devět set padesát korun českých  

DPH 409 500 ,- Kč 

Cena celkem vč. DPH 2 359 500,- Kč 

 
2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována             

jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu služeb skutečně              
poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné          
zakázky. Jednotkové ceny položkového rozpočtu uvedené v cenové nabídce poskytovatele          
jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé konkrétní služby             
budou poskytovateli zadávány v závislosti na aktuálních potřebách objednatele. Uzavřením          
této smlouvy nevzniká poskytovateli právo na realizaci konkrétně stanoveného objemu          
služeb. 

3. U všech úkonů jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady, včetně režie,            
spojené s provedením daného pracovního úkonu  (tzn. např. materiál, pohonné hmoty,           
použití mechanizace a její obsluha, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění           
bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho           
bezprostředního okolí).  
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IV.
Doba a misto Doskvtovéni sluibv

1. Termin zahéjenl' sluiby: p0 nabitl' Uéinnosti smlouvy uveFejném’m v registru smluv.

2. Termin ukonéenl' sluiby: smlouva bude uzavfena na dobu uréitou do 29.2.2020 nebo do
vyéerpém’ finanénl'ho limitu veFejné zakézky, a to podle skuteénosti, které nastane dFive.

3. Ml'sto plnénl': parky celopraiského vyznamu: Krélovské obora Stromovka, Vrch VI'tkov,
Letenské sady, Komplex zahrad vrchu Petfina a Obora Hvézda.

V.
Cenové uiednéni a platebni podminkv

1. Objednatel zaplatl' poskytovateli dohodnutou smluvnl' cenu za poskytovénl' sluiby
stanovenou v souladu s nabl'dkou poskytovatele. Celkové ééstka za poskytovénl' sluiby je
stanovena jako nejvyée pfipustné ve vYéi max.:

Cena za sluibu:

Cena celkem bez DPH 1 950 000,- Ké

Cena celkem bez DPH slovy jeden milion devét set padesét korun éeskSICh

DPH 409 500 ,- Kc':

Cena celkem vé. DPH 2 359 500,- K6

2. Celkové cena ve vyjédfenl' bez DPH je nejvyée pfipustné a nepFekroéitelné; je koncipovéna
jako maximélnl', tzn., 2e mflie bYt i niiéi, v zévislosti na objemu sluieb skuteéné
poskytnutych. Celkové cena obsahuje véechny néklady potFebné ke splnénl' veFejné
zakézky. Jednotkové ceny poloikového rozpoétu uvedené v cenové nabl'dce poskytovatele
jsou platné a neménné p0 celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé konkrétnl' sluiby
budou poskytovateli zadévény v zévislosti na aktuélnl'ch potfebéch objednatele. Uzavfenl'm
této smlouvy nevzniké poskytovateli prévo na realizaci konkrétné stanoveného objemu
sluieb.

3. U véech L'Jkonl‘] jsou v jednotkovych cenéch zahrnuty veékeré néklady, véetné reiie,
spojené s provedenl'm daného pracovnl'ho Ukonu (tzn. napl". materiél, pohonné hmoty,
pouiitl' mechanizace a jejl' obsluha, zajiéténl' bezpeénosti silniénl'ho provozu a zajiéténl'
bezpeénosti chodCL‘] béhem provédénl' praCI', zajiéténl' Uklidu pracovnl'ho prostoru i jeho
bezprostFedm’ho okoll').
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4. Cena za poskytování služby bude objednatelem zaplacena takto: 

Poskytované služby bude poskytovatel fakturovat dílčími fakturami, podle skutečně         
provedených prací odsouhlasených objednatelem v rozsahu jednotlivých dílčích plnění.         
Provedené práce budou fakturovány po odstranění případných vad a nedodělků a dle            
jednotkových cen uvedených v nabídce poskytovatele. 

5. Fakturace budou probíhat průběžně, vždy po ukončení jednotlivých dílčích plnění,          
nejpozději však  budou faktury ze strany poskytovatele vystavovány čtvrtletně zpětně a           
doručeny v jednom vyhotovení na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885,             
106 00 Praha 10 - Záběhlice.  Současně budou kopie faktur zasílány  mailem na adresu              

@lesy-praha.cz . 

6. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol se soupisem provedených prací. 

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,             
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí                
obsahovat tyto údaje: 

- označení poskytovatele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o             
zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

-   číslo smlouvy, předmět díla, 
- číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou           

částku, 
- razítko a podpis oprávněné osoby poskytovatele, stvrzující oprávněnost a formální a           

věcnou správnost faktury, 
- číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem             

účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

Přílohou každé faktury bude vždy podrobný soupis provedených prací za          
fakturované období  (včetně uvedení data provádění jednotlivých úkonů).  

8. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě,              
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na             
výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané              
hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke             
smlouvě. 

9. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena poskytovateli bez            
proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury.          
Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti             
náhradní správné a úplné faktury.  

10. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet poskytovatele             
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z             
účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

4 

PRA G

LESY mm
HL M. PHAHY PRA GA

4. Cena za Doskvtovénl' sluibv bude obiednatelem zaDIacena takto:

Poskytované sluiby bude poskytovatel fakturovat dl'lc'n'mi fakturami, podle skuteéné
provedenyIch praci odsouhlasenSIch objednatelem v rozsahu jednotIiVyIch dl'lél'ch plnénl'.
Provedené préce budou fakturovény po odstranénl' pripadnych vad a nedodélkO a dle
jednotkovych cen uvedenych v nabl'dce poskytovatele.

5. Fakturace budou probihat prflbéiné, vidy po ukonéenl' jednotlivSICh diléich plnénl',
nejpozdéji véak budou faktury ze strany poskytovatele vystavovény étvrtletné zpétné a
doruéeny v jednom vyhotovenl' na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885,
106 00 Praha 10 - Zébéhlice. Souéasné budou kopie faktur zasilény mailem na adresu
-@lesy-praha.cz.

6. Podkladem pro fakturaci bude predévaci protokol se soupisem provedenSICh praci.

7. Faktura musi mI't veékeré néleiitosti danového dokladu ve smyslu zékona é. 235/2004 8b.,
0 dani z pridané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl (déle jen ,,zékon o DPH“) a musr’
obsahovat tyto Udaje:

oznaéenl' poskytovatele - obchodnl' jméno, sidlo, IC, DIC, bankovnl' spojenl' a Udaj o
zépisu do obchodnl'ho rejstl’l'ku véetné spisové znaéky,

- éislo smlouvy, predmét dl'la,
- él'slo faktury, den vystavenl', den zdanitelného plnénl', den splatnosti a fakturovanou

ééstku,
- razr’tko a podpis oprévnéné osoby poskytovatele, stvrzujI'CI' oprévnénost a formélnl' a

vécnou sprévnost faktury,
- él'slo uotu, na které bude poskytnuta L'Jplata, bude v souladu se zverejnénym él'slem

Uétu sprévcem dané pro (16e DPH dle § 98 pism. d) zékona o DPH.

Prilohou kaidé faktury bude vidy podrobny soupis provedenf/ch praci za
fakturované obdobi (véetné uvedeni data provédénijednotlivf/ch ukonfl).

8. Cenu vefejné zakézky je moino v prflbéhu plnénl' této verejné zakézky zménit v prl'padé,
2e dojde ke zméném danovych prévnl'ch predpisf’J, které budou ml't prokazatelny vliv na
vyéi nabl'dkové (fakturované) ceny, a to zejména v prl'padé zmény sazby dané z pridané
hodnoty. Zména ceny za provedenl' dl'la bude pro tento pl’l’pad reéena dodatkem ke
smlouvé.

9. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrécena poskytovateli bez
proplacenl' nejpozdéji do terminu splatnosti nesprévné vystavené nebo neL'Jplné faktury.
Objednatel se v takovem pripadé neocitne v prodlenl' a2 do uplynutl' Ihflty splatnosti
néhradnl' sprévné a Uplné faktury.

10. Objednatel uhradl' fakturu do 30 dnl‘] po jejl'm obdrienl' prevodem na Uéet poskytovatele
uvedeného v zéhlavr’ smlouvy. Dnem Uhrady se rozuml' den odepsénl' fakturované ééstky z
Uétu objednatele ve prospéch uotu poskytovatele uvedeného v zéhlavr' smlouvy.
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11. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po             
obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem           
úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu poskytovatele ve prospěch účtu             
objednatele. 

 
VI.  

Objednávání a provádění služeb 

1. Služby dle této smlouvy budou prováděny poskytovatelem na základě potvrzené          
objednávky. 

2. Objednávka bude obsahovat číslo objednávky, cenovou nabídku, konkrétní dobu a místo           
plnění a podpis odpovědné osoby. 

3. Poskytovatel se zavazuje potvrdit přijetí a akceptaci objednávky nejpozději do  tří           
pracovních dnů ode dne jejího doručení, pokud bude objednávka v souladu s touto             
smlouvou. 

4. Nepotvrdí-li poskytovatel řádně vystavenou objednávku ve lhůtě stanovené v odst. 3.           
tohoto článku, považuje se objednávka za potvrzenou dnem uplynutí této lhůty.   

5. Objednávky budou poskytovateli doručovány e-mailem na kontakt uvedený v této smlouvě.           
Potvrzení objednávky doručí poskytovatel e-mailem na kontakt uvedený v této smlouvě. 

6. Objednávku může objednatel zrušit či změnit do okamžiku, kdy je mu doručeno potvrzení             
objednávky ze strany poskytovatele. Takovým zrušením nevzniká poskytovateli žádný         
nárok z objednávky či z jejího zrušení. 

7. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provádět práce vycházející z úkonů          
vyjmenovaných v tabulce nabídky (položkový rozpočet), která je přílohou smlouvy, a z            
předmětu zakázky, který byl specifikován ve výzvě k předložení cenové nabídky. 

8. Poskytovatel ručí za kvalitu provedené práce, veškeré nátěry budou nanášeny za           
vhodného počasí i vzhledem k doporučené době zasychání nátěrové hmoty uvedené           
výrobcem. Natřené nebo jinak ošetřené lavičky nebo ostatní mobiliář budou po dobu            
zasychání nátěru označeny bezpečnostní páskou a informační tabulkou s textem          
upozorňujícím na nátěr. Bezpečnostní páska s informační tabulkou budou po uplynutí doby            
vyschnutí nátěru uvedené výrobcem odstraněny. 

9. Záruční doba na provedené práce bude 2 roky od převzetí opravených nebo natřených             
laviček nebo jiného mobiliáře objednatelem. 
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11. Smluvnl' pokuta nebo néhrada ékody uplatnéné objednatelem je splatné do 30 dnl‘] p0
obdrienl' pl'semné vyzvy pl’evodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyzvé. Dnem
Uhrady se rozuml' den odepséni smluvnl' pokuty z Uétu poskytovatele ve prospéch L'Jétu
objednatele.

VI.
Obiednévéni a Drovédéni sluieb

1. Sluiby dle této smlouvy budou provédény poskytovatelem na zékladé potvrzené
objednévky.

2. Objednévka bude obsahovat él'slo objednévky, cenovou nabl'dku, konkrétnl' dobu a misto
plnénl' a podpis odpovédné osoby.

3. Poskytovatel se zavazuje potvrdit pFijeti a akceptaci objednévky nejpozdéji do tfi
pracovnl'ch dnfl ode dne jejl'ho doruéenl', pokud bude objednévka v souladu s touto
smlouvou.

4. Nepotvrdi-li poskytovatel Fédné vystavenou objednévku ve Iht‘Jté stanovené v odst. 3.
tohoto élénku, povaiuje 3e objednévka za potvrzenou dnem uplynutl' této Ihflty.

5. Objednévky budou poskytovateli doruéovény e-mailem na kontakt uvedeny v této smlouvé.
Potvrzenl' objednévky doruél' poskytovatel e-mailem na kontakt uvedeny v této smlouvé.

6. Objednévku mfiie objednatel zruéit éi zménit do okamiiku, kdy je mu doruéeno potvrzenl'
objednévky ze strany poskytovatele. TakovSIm zruéenim nevzniké poskytovateli iédny
nérok z objednévky 6i 2 jejl'ho zruéenl'.

7. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provédét préce vychézejl'ci z L'JkonL‘]
vyjmenovanych v tabulce nabl'dky (poloikovy rozpoéet), které je pfilohou smlouvy, a z
pfedmétu zakézky, ktery byl specifikovén ve vyzvé k pfedloiem’ cenové nabl'dky.

8. Poskytovatel ruél' za kvalitu provedené préce, veékeré nétéry budou nanééeny za
vhodného poéasi i vzhledem k doporuéené dobé zasychéni nétérové hmoty uvedené
VyIrobcem. NatFené nebo jinak oéetFené laviéky nebo ostatnl' mobiliéf budou po dobu
zasychéni nétéru oznaéeny bezpeénostni péskou a informaénl' tabulkou s textem
upozorfiujl'cim na nétér. Bezpeénostnl' péska s informaénl' tabulkou budou p0 uplynutl' doby
vyschnutl' nétéru uvedené Wrobcem odstranény.

9. Zéruéni doba na provedené préce bude 2 roky od pFevzetI' opravenych nebo natfenych
laviéek nebo jiného mobiliéfe objednatelem.
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VII. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat službu kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě a ve            
stanovených termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům        
objednatele. 

2. Poskytovatel je povinen při provádění služby postupovat maximálně šetrně a ohleduplně a            
zajistit konstantní odbornou úroveň prací. Poskytovatel je povinen akceptovat pokyny a           
požadavky objednatele přímo související s poskytováním služby. 

3. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy a dílčích objednávek řádným a            
včasným poskytováním služby (prováděním prací) a řádným předáváním jednotlivých         
dílčích plnění objednateli. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy a dílčích            
objednávek svým jménem a na vlastní odpovědnost. Poskytovatel bude průběžně bez           
zbytečných časových prodlev informovat objednatele o stavu poskytování služby         
(provádění prací). 

4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby, které se budou podílet na poskytování             
služeb dle této smlouvy, byly dostatečně poučeny z hlediska bezpečnosti práce, požárních            
a hygienických předpisů a aby byly vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními           
pomůckami. Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech            
osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění. 

5. Poskytovatel je oprávněn zajistit si podle potřeb odborné subdodávky - poddodávky (třetí            
osoby) pro realizaci části služby bez navýšení ceny služby. I v případě provádění části              
služeb poddodávkou (tj. třetí osobou) má poskytovatel odpovědnost, jako by službu           
prováděl sám. 

6. Poskytovatel (včetně případných poddodavatelů) je povinen v průběhu provádění         
jednotlivých dílčích plnění spolupracovat se zástupci objednatele, popř. s jinými osobami           
určenými objednatelem a koordinovat popř. konzultovat s nimi průběh provádění prací. 

7. Poskytovatel je povinen vést po celou dobu poskytování služby deník prací, kde budou             
vedeny v časové posloupnosti záznamy o jednotlivých dílčích plněních (prováděných          
pracích), zjištěných závadách, výskytu chráněných živočichů apod. Deník prací bude veden           
jeden pro všechny lokality a budou do něj odděleně zaznamenávány veškeré skutečnosti            
související s prováděním prací na jednotlivých lokalitách, včetně uvedení data provedení           
jednotlivých prací. Do deníku jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci            
objednatele, nebo osoba objednatelem pověřená. Příslušné záznamy z deníku budou pro           
jednotlivé fakturace objednateli zasílány průběžně elektronicky (scan do e-mailu) a na konci            
kalendářního roku budou posléze odevzdány kompletní záznamy za celé dané období. 
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VII.
Daléi préva a povinnosti smluvnich stran

1. Poskytovatel je povinen poskytovat sluibu kompletné, ve sjednaném rozsahu, kvalité a ve
stanovenSICh terminech. Kvalita provédénych pracr’ bude odpovr’dat poiadavkflm
objednatele.

2. Poskytovatel je povinen pri provédénl' sluiby postupovat maximélné éetrné a ohleduplné a
zajistit konstantnl' odbornou Urovefi praCI'. Poskytovatel je povinen akceptovat pokyny a
poiadavky objednatele primo souvisejl'ci s poskytovénl'm sluiby.

3. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy a dl'lél'ch objednévek rédnym a
véasnym poskytovénim sluiby (provédénl'm mad) 3 rédnYm predévénl'm jednotlivych
dl'lél'ch plnénl' objednateli. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy a dilél'ch
objednévek vm jménem a na vlastnl' odpovédnost. Poskytovatel bude prflbéiné bez
zbyteénSIch éasoch prodlev informovat objednatele o stavu poskytovénl' sluiby
(provédénl' mad).

4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby véechny osoby, které se budou podl'let na poskytovénl'
sluieb dle této smlouvy, byly dostateéné pouéeny z hlediska bezpeénosti préce, poiérm’ch
a hygienickych predpisfi a aby byly vybaveny potrebm'Imi ochrannymi a pracovm’mi
pomflckami. Poskytovatel v plné mire zodpovr’dé za bezpeénost a ochranu zdraVI' véech
osob, které se 8 jeho védoml'm zdriujl' v misté plnénl'.

5. Poskytovatel je oprévnén zajistit si podle potreb odborné subdodévky - poddodévky (tretl'
osoby) pro realizaci éésti sluiby bez navy/éenl' ceny sluiby. | v pripadé provédénl' éésti
sluieb poddodévkou (tj. tretl' osobou) mé poskytovatel odpovédnost, jako by sluibu
provédél sém.

6. Poskytovatel (véetné pFipadnYch poddodavatelfl) je povinen v prflbéhu provédénl'
jednotlivych dl'lél'ch plnénl' spolupracovat se zéstupci objednatele, popr. s jinymi osobami
uréenymi objednatelem a koordinovat popr. konzultovat s nimi prflbéh provédénl' mad.

7. Poskytovatel je povinen vést po celou dobu poskytovéni sluiby denl'k praCI', kde budou
vedeny v éasové posloupnosti zéznamy o jednotlivSICh dl'lél'ch plnénl'ch (provédénYch
pracr’ch), zjiéténYch zévadéch, vyskytu chrénénYch iivoéichfl apod. DenI'k praCI' bude veden
jeden pro véechny lokality a budou do néj oddélené zaznamenévény veékeré skuteénosti
souvisejl'ci s provédénl'm pracr’ na jednotlich lokalitéch, véetné uvedenl' data provedenl'
jednotlivych praCI'. Do denI'ku jsou oprévnéni nahll'iet, 6i zapisovat do ného zéstupci
objednatele, nebo osoba objednatelem povéfené. Prisluéné zéznamy z deniku budou pro
jednotlivé fakturace objednateli zasilény prfibéiné elektronicky (scan do e—mailu) a na konci
kalendérnl'ho roku budou posléze odevzdény kompletnl' zéznamy za celé dané obdobl'.

Lesy hl. m. Prahy 1620: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.|hmp.cz éislo Uétu: 2000780018/6000
6



 
 

 

8. Doba nástupu poskytovatele k provedení některých výjimečných dílčích plnění (např.          
potřeba koordinace prací se třetí osobou, nebo provedení bezpečnostního zásahu apod.) je            
stanovena na max. 24 hod. od potvrzení objednávky. 

9. Pro jednotlivá dílčí plnění bude vždy zajištěn dostatečný počet odborných i pomocných            
pracovníků, tak aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při provádění prací. 

10. Při provádění odborných prací bude po celou dobu provádění prací přítomen na lokalitě             
pracovník s odpovídající kvalifikací, který bude ručit za odborné provedení prací. 

11. Jednotlivá dílčí plnění budou realizována při vhodných klimatických podmínkách, a to vždy            
podle charakteru prováděného zásahu. 

12. V případě zjištění výskytu živočichů podléhajících ochraně dle zákona č. 114/1992 Sb., o             
ochraně přírody a krajiny poskytovatel přeruší provádění prací a o dané skutečnosti            
neprodleně vyrozumí příslušného zástupce objednatele. 

13. Veškeré práce budou realizovány bez nároku na víkendové a jiné mimořádné příplatky, za             
plného provozu, s minimálním možným omezením dopravy i chodců v jednotlivých           
lokalitách po nezbytně dlouhou dobu. 

14. Po celou dobu provádění jednotlivých prací bude ze strany poskytovatele dostatečně           
zajištěna bezpečnost a přiměřená plynulost silničního provozu a bezpečnost chodců (např.           
instalací dostatečného výstražného či dopravního značení, dostatečným počtem        
pracovníků zajišťujících prostor pod ošetřovanými stromy a regulujících pohyb vozidel i           
chodců apod.).  

15. Poskytovatel plně odpovídá za zajištění pořádku a čistoty na pracovišti a je povinen na své               
náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poskytovatel je v rámci            
provádění služby v postavení prvotního původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm.               
w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S veškerým               
odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této smlouvy je poskytovatel povinen nakládat v             
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve               
znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 

16. Při provádění prací nesmí docházet mimo jiné ke zbytečnému poškozování okolních           
porostů, trávníkových ploch a podsadeb či mobiliáře. Dojde-li i přes veškerá opatření k             
poškození výše uvedeného, zajistí poskytovatel bez zbytečného prodlení na vlastní náklady           
nápravu vzniklého stavu uvedením věcí v předešlý stav. V případě poškození dřevin, kdy             
není uvedení v předešlý stav možné, zajistí bezprostředně poté jejich odborné ošetření. O             
této skutečnosti bude informovat e-mailem objednatele vždy nejpozději do 24 hodin od            
vzniku poškození (včetně doložení fotodokumentace vzniklého poškození a provedeného         
ošetření). K poškození výše uvedeného poskytovatel přistoupí pouze v případě, že nebude            
jiný způsob jak zadanou práci provést a bude tedy nevyhnutelné. Zároveň předem s             
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8. Doba néstupu poskytovatele k provedeni néktech vyjimeényIch diléich plnéni (napF.
potFeba koordinace praci se tFeti osobou, nebo provedeni bezpeénostniho zésahu apod.) je
stanovena na max. 24 hod. 0d potvrzeni objednévky.

9. Pro jednotlivé diléi plnéni bude vidy zajiétén dostateény poéet odbornych i pomocnSICh
pracovnikfii, tak aby nedochézelo ke zbyteénSIm éasom prodlevém pfi provédéni praci.

10. Pi'i provédéni odbornych praci bude p0 celou dobu provédéni praci pi'itomen na Iokalité
pracovnik s odpovidajici kvalifikaci, ktery bude ruéit za odborné provedeni praci.

11. Jednotlivé diléi plnéni budou realizovéna pi'i vhodnych klimatickych podminkéch, a to vidy
podle Charakteru provédéného zésahu.

12. V pfipadé zjiéténi vyskytu iivoéichfi podléhajicich ochrané dle zékona é. 114/1992 8b., 0
ochrané pFirody a krajiny poskytovatel pferuéi provédéni praci a o dané skuteénosti
neprodlené vyrozumi pFisluéného zéstupce objednatele.

13. Veékeré préce budou realizovény bez néroku na vikendové a jiné mimoiédné pfiplatky, za
plného provozu, s minimélnim moinYm omezenim dopravy i Chodcfl v jednotlivych
Iokalitéch p0 nezbytné dlouhou dobu.

14. P0 celou dobu provédéni jednotIiVyIch praci bude ze strany poskytovatele dostateéné
zajiéténa bezpeénost a piiméfené plynulost silniéniho provozu a bezpeénost chodcfi (napf.
instalaci dostateéného vystrainého 6i dopravniho znaéeni, dostateénym poétem
pracovnikCI zajiét’ujicich prostor pod oéetFovany/mi stromy a regulujicich pohyb vozidel i
chodcfl apod.).

15. Poskytovatel plné odpovidé za zajiéténi pofédku a éistoty na pracoviéti a je povinen na své
néklady odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi. Poskytovatel je v rémci
provédéni sluiby v postaveni prvotniho pfivodce odpadfi ve smyslu ust. § 4 odst. 1 pism.
w) zékona é. 185/2001 8b., 0 odpadech a o zméné nékterych daléich zékonfi. S veékee
odpadem vznilm v souvislosti s plnénim této smlouvy je poskytovatel povinen naklédat v
souladu se zékonem é. 185/2001 3b., 0 odpadech a o zméné nékteryIch daléich zékonfi, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfi, a v souladu s provédécimi piedpisy k tomuto zékonu.

16. Pi'i provédéni praci nesmi dochézet mimo jiné ke zbyteénému poékozovéni okolnich
porostfi, trévnikoch ploch a podsadeb (":i mobiliéFe. Dojde-Ii i pfes veékeré opatfeni k
poékozeni vyée uvedeného, zajisti poskytovatel bez zbyteéného prodleni na vlastni néklady
népravu vzniklého stavu uvedenim véci v pfedeély stav. V pFipadé poékozeni dievin, kdy
neni uvedeni v pfedeély stav moiné, zajisti bezprostfedné poté jejich odborné oéetieni. O
této skuteénosti bude informovat e—mailem objednatele vidy nejpozdéji do 24 hodin 0d
vzniku poékozeni (véetné doloieni fotodokumentace vzniklého poékozeni a provedeného
oéetFeni). K poékozeni vyiée uvedeného poskytovatel pFistoupi pouze v pfipadé, 2e nebude
jiny zpfisob jak zadanou préci provést a bude tedy nevyhnutelné. Zérover'i pfedem s
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rozsahem poškození okolních porostů, trávníkových ploch či mobiliáře obeznámí         
objednatele. 

17. Poskytovatel je povinen seznámit se před zahájením prací s rozmístěním nadzemního           
vedení inženýrských sítí a jiných technických zařízení a zajistit, aby v průběhu provádění             
prací nedošlo k jejich poškození. 

18. Poskytovatel je povinen dbát na to, aby při provádění prací nedocházelo ke škodám na              
majetku či zdraví soukromých osob, ani na majetku státu či obce. 

19. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s poskytováním služby            
(prováděním prací) a dále za škodu vzniklou v důsledku porušení příslušných ustanovení.            
Za škodu poskytovatel neodpovídá, jen pokud prokáže, že škoda byla způsobena           
okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost (např. v důsledku přírodních událostí, nebo          
zásahem třetích osob). Vznikne-li v důsledku činnosti poskytovatele jakákoliv škoda, ať už            
na majetku objednatele nebo na majetku či zdraví třetích osob, je poskytovatel povinen             
uhradit ji v plném rozsahu. 

20. Podpisem smlouvy poskytovatel stvrzuje, že obdržel písemné informace o rizicích a o            
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Poskytovatel se zavazuje, že           
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb, budou vybaveny potřebnými            
ochrannými a pracovními pomůckami. Na základě této dohody je zaměstnavatel Lesy hl. m.             
Prahy pověřeným zaměstnavatelem koordinujícím provádění opatření k bezpečnosti práce         
a ochraně zdraví při práci ve smyslu ust. § 101 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006                 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

21. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení služeb v souladu s jeho potřebami a               
oprávněnými zájmy.  

22. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služby. Zjistí-li, že poskytovatel provádí          
službu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby             
poskytovatel odstranil nedodělky a vady vzniklé vadným prováděním a službu prováděl           
řádným způsobem. Jestliže poskytovatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu              
byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je             
objednatel oprávněn od smlouvy vůči tomuto poskytovateli odstoupit. 

23. Objednatel je povinen výsledky jednotlivých provedených prací prosté vad a nedodělků           
převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jejich provedení. 

24. Objednatel je oprávněn sjednat si v průběhu poskytování služby na kontrolu realizace            
nezávislý technický dozor, který bude jednat jménem objednatele ve věcech technických. O            
této skutečnosti je objednatel povinen poskytovatele v dostatečném předstihu písemně          
informovat (např. e-mailem). 
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rozsahem poékozem’ okolnl'ch porostO, trévnikoch ploch éi mobiliéfe obeznéml'
objednatele.

17. Poskytovatel je povinen seznémit se pFed zahéjenl'm mad 8 rozml'sténl'm nadzemnl'ho
vedenl' inienSIrskych sitl' a jinych technickych zah’zenl’ a zajistit, aby v prflbéhu provédénl'
praCI' nedoélo kjejich poékozenl'.

18. Poskytovatel je povinen dbét na to, aby pFi provédénl' praci nedochézelo ke ékodém na
majetku 6i zdraVI' soukromych osob, ani na majetku stétu 6i obce.

19. Poskytovatel odpovidé za veékeré ékody vzniklé v pFI'mé souvislosti s poskytovénl'm sluiby
(provédénl'm praCI') a déle za ékodu vzniklou v dflsledku poruéenl' pFisluénYch ustanovenl'.
Za ékodu poskytovatel neodpovidé, jen pokud prokéie, fie ékoda byla zpflsobena
okolnostmi vyluéujI'CI'mi jeho odpovédnost (napf. v dflsledku pfirodnl’ch udélostl', nebo
zésahem tFetI'ch osob). Vznikne-Ii v dflsledku éinnosti poskytovatele jakékoliv ékoda, at’ ui
na majetku objednatele nebo na majetku éi zdraVI' tl‘etl'ch osob, je poskytovatel povinen
uhraditji v plném rozsahu.

20. Podpisem smlouvy poskytovatel stvrzuje, 2e obdriel pl'semné informace o rizicich a o
pFijatych opatFenI'ch k ochrané pFed jejich pCIsobenI'm. Poskytovatel se zavazuje, ie
véechny osoby, které se budou podl'let na poskytovénl' sluieb, budou vybaveny potFebny/mi
ochrannYmi a pracovnl'mi pomflckami. Na zékladé této dohody je zaméstnavatel Lesy hl. m.
Prahy povéFenSIm zaméstnavatelem koordinujl'cim provédénl' opatFenI' k bezpeénosti préce
a ochrané zdravi pFi préci ve smyslu ust. § 101 odst. 3 zékonl'ku préce (zékon é. 262/2006
8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl).

21. Objednatel mé prévo na véasné a Fédné provedenl' sluieb v souladu s jeho potfebami a
oprévnényImi zéjmy.

22. Objednatel je oprévnén kontrolovat poskytovénl' sluiby. Zjisti-Ii, 2e poskytovatel provédl'
sluibu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprévnén doiadovat se toho, aby
poskytovatel odstranil nedodélky a vady vzniklé vadnym provédénim a sluibu provédél
Fédnym zpfisobem. Jestliie poskytovatel tak neuéinl' ani v pfiméfené Ihfité, které mu k tomu
byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybné k podstatnému poruéeni smlouvy, je
objednatel oprévnén od smlouvy vfléi tomuto poskytovateli odstoupit.

23. Objednatel je povinen vysledky jednotlivych provedenYch praCI' prosté vad a nedodélkl‘]
pfevzit a zaplatit dohodnutou cenu za jejich provedenl'.

24. Objednatel je oprévnén sjednat si v prflbéhu poskytovénl' sluiby na kontrolu realizace
nezévisly technicky dozor, ktery bude jednatjménem objednatele ve vécech technickych. O
této skuteénosti je objednatel povinen poskytovatele v dostateéném pFedstihu pl'semné
informovat (napF. e—mailem).
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25.   Objednatel (nebo osoba jím pověřená) je oprávněn: 

a)  provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy, posuzovat a schvalovat kvalitu           
provedených prací, 

b) pořádat kontrolní dny a terénní šetření za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti             
zástupců poskytovatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů. 

 

VIII.  

Předání a převzetí služby 

1. Poskytovatel bude nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení jednotlivých dílčích           
plnění informovat o této skutečnosti objednatele (telefonicky nebo e-mailem), bude zároveň           
dojednán termín převzetí prací. 

2. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních           
stran (např. formou zápisu do deníku prací, nebo akceptační e-mail), ve kterém mimo jiné              
objednatel uvede i případný soupis vad a nedodělků, včetně určení termínu jejich            
odstranění. 

3. Odmítne-li objednatel službu převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.            
Poskytovatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a           
neprodlužovat tak přejímací řízení.  
 

IX. 
Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba je prováděna řádně a bez vad podle smlouvy a               
dílčích objednávek, a že splňuje požadavky legislativy (platné během celé doby plnění            
veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn) a požadavky objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat písemně (např. e-mailem, nebo zápisem do deníku           
prací) bez zbytečného odkladu u poskytovatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak            
se tyto vady projevují. 

3. Poskytovatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené           
objednatelem, nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou úhradu             
případně odstraní poskytovatel i poškození a vady, za které neručí. 

4. Pokud poskytovatel ve sjednané nebo stanovené lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní           
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady poskytovatele. 
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25. Objednatel (nebo osoba jl'm povél’ené) je oprévnén:

a) provédét prfibéinou kontrolu plnénl' pfedmétu smlouvy, posuzovat a schvalovat kvalitu
provedenych praci,

b) pofédat kontrolnl' dny a terénnl' éetfem’ za Uéelem kontroly plnénl' smlouvy za L'Jéasti
zéstupcfl poskytovatele a poFizovat zépisy z kontrolnl'ch dnL°J.

VIII.

Pfedéni a pfevzeti sluibv

1. Poskytovatel bude nejpozdéji do dvou pracovm’ch dnl‘J po ukonéenl' jednotlich dl'lél'ch
plnénl' informovat o této skuteénosti objednatele (telefonicky nebo e—mailem), bude zérovefi
dojednén termI'n pFevzetI' mad.

2. O prflbéhu pFejI'maCI'ho Fizenl' bude poFI'zen protokol podepsany zéstupci obou smluvnl'ch
stran (napf. formou zépisu do deniku praci, nebo akceptaém’ e—mail), ve kterém mimo jiné
Objednatel uvede i pfipadny soupis vad a nedodélkt‘], véetné uréenl' terminu jejich
odstranénl'.

3. Odml'tne-Ii Objednatel sluibu pFevzit, je povinen do zépisu uvést dflvody tohoto odml'tnutl'.
Poskytovatel je v takovém pfipadé povinen poukézané vady neprodlené odstranit a
neprodluiovat tak pFejI'maCI' fizenl'.

IX.
Odpovédnost za vadv a zéruéni podminkv

1. Poskytovatel odpovidé 2a to, ie sluiba je provédéna Fédné a bez vad podle smlouvy a
dl'lél'ch objednévek, 3 2e splfiuje poiadavky legislativy (platné béhem celé doby plnénl'
vel‘ejné zakézky, tj. ve znénl' pfipadnych zmén) a poiadavky objednatele.

2. Objednatel je oprévnén reklamovat pisemné (napf. e—mailem, nebo zépisem do denl'ku
praCI') bez zbyteéného odkladu u poskytovatele bezplatné odstranéni vad s uvedenl'm, jak
se tyto vady projevujl'.

3. Poskytovatel je povinen reklamované vady bezplatné odstranit v pfiméfené Ihflté stanovené
objednatelem, nebo ve Ihflté, které bude pro tento Uéel sjednéna. Za sjednanou Uhradu
ph’padné odstranl' poskytovatel i poékozeni a vady, za které neruél'.

4. Pokud poskytovatel ve sjednané nebo stanovené Ihflté reklamovanou vadu dl'la neodstranl'
ani 39 k m’ nevyjédfi, je Objednatel oprévnén dét vadu odstranit na néklady poskytovatele.
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5. Odpovědnost za vady poskytované služby se nevztahuje na vady způsobené zásahem           
třetích osob, či vyšší mocí (např. mimořádnými přírodními  událostmi) a na běžné            
opotřebení. 

 X. 
Odstoupení od smlouvy a její výpověď 

1. Služby poskytovatele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou           
prováděny v rozporu s touto smlouvou a dílčími objednávkami, je poskytovatel povinen            
nahradit bezvadným plněním. Pokud poskytovatel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto           
zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy vůči tomuto poskytovateli          
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. 

2.   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)         vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona, 

b)         poskytovatel vstoupí do likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními           
předpisy. 

3. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají            
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení              
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy          
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu             
škody. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet poskytovateli veškeré          
fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s             
úhradou faktury. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto            
úkonu druhé smluvní straně. 

7. Tuto smlouvu nelze vypovědět. 
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5. Odpovédnost za vady poskytované sluiby se nevztahuje na vady zpflsobené zésahem
tfetl'ch osob, éi vyéél' moci (napF. mimofédnyImi pFI'roa'mi udélostmi) a na béiné
opotfebenl'.

X.
Odstoupeni od smlouvv a ieii vVDovéd’

provédény v rozporu s touto smlouvou a dl'lél'mi objednévkami, je poskytovatel povinen
nahradit bezvadnym plnénl'm. Pokud poskytovatel ve Ihflté dohodnuté s objednatelem takto
zjiéténé nedostatky neodstranl', mflie Objednatel od smlouvy vfléi tomuto poskytovateli
odstoupit. Vznikne—Ii z téchto dflvodfl objednateli ékoda, je poskytovatel povinen ji uhradit.

2. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vfléi poskytovateli bylo zahéjeno insolvenénl' Fizenl' ve smyslu insolvenénl'ho zékona,

b) poskytovatel vstoupl' do likvidace,

c) v daléich pfipadech stanovenSICh touto smlouvou nebo obecné zévaznymi prévnl'mi
pfedpisy.

3. Vzéjemné pohledévky smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupenl' od smlouvy se vypoFédajI'
vzéjemnYm zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede Objednatel.

4. Za den odstoupenl' od smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pisemné oznémeni o odstoupenl'
oprévnéné smluvnl' strany doruéeno druhé smluvnl' strané. Odstoupenl'm 0d smlouvy
nejsou dotéena préva smluvnl'ch stran na Uhradu splatné smluvnl' pokuty a na néhradu
ékody.

5. V pfipadé odstoupenl' od smlouvy jednou ze smluvnl'ch stran a do doby dohody o
vzéjemném vyrovnénl' téchto nérokfl je Objednatel oprévnén zadriet poskytovateli veékeré
fakturované a splatné platby. V takovém pfipadé se Objednatel neocitne v prodlenl' s
Uhradou faktury.

6. Uéinky odstoupenl' od této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pl'semné zprévy o tomto
Ukonu druhé smluvnl' strané.

7. Tuto smlouvu nelze vypovédét.
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XI.  
Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy a z             
dílčích objednávek smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlení poskytovatele s řádným prováděním služby týkající se údržby a opravy            
laviček a jiného mobiliáře, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu           
ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

b) Neodstraní-li poskytovatel reklamovanou vadu díla, je poskytovatel povinen objednateli          
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je               
poskytovatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.  

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní             
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den                  
prodlení až do úplného zaplacení. 

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30-ti kalendářních dnů obdržení             
písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí den odepsání pokuty z účtu poskytovatele ve prospěch účtu objednatele. 

4. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu             
škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta             
vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní strana            
povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v důsledku            
porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050           
zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen            
“občanský zákoník”) se nepoužije. 

XII. 
Doručování 

1. Veškeré písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo poskytovatele uvedenou v této            
smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z             
účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o           
této změně. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: 
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o                 
této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 5 kalendářních dnů od            
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení                
nedozvěděl. 
 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

11 

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA Gjam2: ,— 'I: :D :> :I: -<

XI.
Smluvni pokutv. néhrada ékodv

1. Pro pFipady neplnénl' vécnych a terml'novanYCh zévazkfl vyplSIvajI'CI'ch z této smlouvy a z
dl'lél'ch objednévek smluvnl' strany sjednévajl' tyto smluvnl' pokuty:

a) PFi prodlenl' poskytovatele s FédnYm provédénl'm sluiby t3'/kajI'CI' se L'Jdriby a opravy
laviéek a jiného mobiliél’e, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu
ve v9§i 500 K6 za kaidy den prodlenl'.

b) Neodstrani-li poskytovatel reklamovanou vadu dl'la, je poskytovatel povinen objednateli
zaplatit smluvnl' pokutu ve vyéi 1 000 Kc': za kaidou jednotlivou vadu, u mi je
poskytovatel v prodlenl', a 23 kaidy kalendéfnl' den prodlenl'.

2. Pro pfipad prodlenl' se splnénl'm penéiitého zévazku dle této smlouvy se obé smluvnl'
strany dohodly na UrOkU z prodlenl' ve vyéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den
prodlenl' a2 do Uplného zaplacenl'.

3. Smluvnl' pokuta sjednané dle této smlouvy je splatné do 30-ti kalendéFnich dnl°J obdrienl'
pisemné VYZvy pfevodem na L'Jéet objednatele, specifikovany ve vyizvé. Dnem Uhrady se
rozuml' den odepséni pokuty z Uétu poskytovatele ve prospéch Uétu objednatele.

4. Uhradou ani uplatnénl'm smluvnl' pokuty nenl' omezeno ani jinak dotéeno prévo na néhradu
ékody vzniklé v pfiéinné souvislosti s poruéenl'm povinnosti, na které se smluvnl' pokuta
vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dle pfedchozi véty je povinné smluvnl' strana
povinna rovnéi nahradit oprévnéné smluvnl' strané ékodu, které jI' vznikla v dflsledku
poruéeni povinnosti, jejl'i splnénl' bylo zajiéténo smluvnl' pokutou. Ustanovenl' § 2050
zékona 0. 89/2012 8b., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl, déle jen
“obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

XII.
Doruéovéni

1. Veékeré pl'semnosti se doruéuji na adresu objednatele nebo poskytovatele uvedenou v této
smlouvé. Pokud v prfjbéhu plnénl' této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z
Uéastnl'kl‘], je povinen tento Uéastnl'k neprodlené pisemné informovat druhého Uéastnika o
této zméné.

2. Objednatel pro doruéovénl' stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice

3. NebyI-Ii adresét zastiien na adrese dle odst. 1., pisemnost se uloZI' na poété a adresét se 0
této skuteénosti vyrozuml'. Nevyzvedne-Ii si adresét zésilku do 5 kalendéfnich dnL°J od
uloienl', povaiuje se poslednl' den této |hl°Jty za den doruéeni, i kdyi se adresét o doruéenl'
nedozvédél.

Lesy hl. m. Prahy 1620: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@|esy-praha.cz, www.|hmp.cz éislo Uétu: 2000780018/6000
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XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální             
evidenci smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně             
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této            
smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené             
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a              
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky             
třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. 

3. Poskytovatel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na             
majetku státu či obce. 

4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za objednatele            
oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních: 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy 

b) ve věcech technických: 
, tel.: , e-mail: @lesy-praha.cz 

, tel.: , e-mail: @lesy-praha.cz 

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za poskytovatele            
oprávněni jednat: 

a)       ve věcech smluvních: 

, tel. , e-mail: @pazs.cz 

b)       ve věcech technických: 

, tel. , e-mail: @litinasro.cz 

6. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené zástupce či rozšířit jejich           
počet, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. 
 

XIV. 
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení 

  
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           

obecně závaznými právními předpisy. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 
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XIII.
Ostatni uiednéni

1. Smluvnl' strany VYSlovné souhlasi 3 mm, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélnl'
evidenci smluv (CES) vedené organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je vetejné
ph’stupné a obsahuje L'Jdaje o smluvnl'ch stranéch, ptedmétu smlouvy, él'selné oznaéenl' této
smlouvy, datum jejl'ho podpisu a jejl' text. Smluvnl' strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené
v této smlouvé nepovaiujl' za obchodnl' tajemstVI' ve smyslu § 504 obéanského zékonl'ku a
udélujl' svolenl' kjejich uiitl' a zveFejnénI' bez stanovenl'jakychkoli dalél'ch podml'nek.

2. Zédné ze smluvnl'ch stran nepostoupl' préva a zévazky z této smlouvy nebo objednévky
tfetl' osobé bez vyslovného pl'semného souhlasu druhé strany.

3. Poskytovatel bude dbét, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromych osob ani na
majetku stétu 6i oboe.

4. Ve vécech souvisejl'cich s plném’m této smlouvy a objednévek jsou za objednatele
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnl'ch:
Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., Feditel organizace Lesy hl. m. Prahy

b) ve vécech technicch:
—,tel-I—, e-mailr -@|esy-praha-CZ
—,te|.:—, e-mail: -@Iesy-praha-cz

5. Ve vécech souvisejI'CI'ch s plnénl'm této smlouvy a objednévek jsou za poskytovatele
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnl'ch:

—,tel.—, e-mail: —@paZS-cz
b) ve vécech technickych:

_,tel.—, e-mail: -@|itinasro.cz

6. Smluvnl' strany jsou oprévnény jednostranné zménit povéfené zéstupce 6i rozél'Fit jejich
poéet, jsou véak povinny na takovou zménu druhou smluvnl' stranu pisemné upozornit.

XIV.
Pfechodné. spoleéné a zévéreéné ustanoveni

1. Prévnl' vztahy neupravené touto smlouvou se fidl’ obéanskyIm zékonl'kem a ostatnl'mi
obecné zévaznymi prévnl'mi pFedpisy.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@|esy-praha.cz, www.|hmp.cz éislo Uétu: 2000780018/6000
12



 
 

 

2. Pokud by některé z práv nebo povinností smluvních stran stanovených smlouvou byly v             
rozporu s objednávkou, platí to, co je uvedeno v objednávce. 

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této            
smlouvy. 

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel             
i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost smlouvy           
nastává uveřejněním v registru smluv. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily             
svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

7.   Přílohy smlouvy: 

1. Cenová nabídka poskytovatele  

2. Specifikace laviček a mobiliáře 

 

 

V Praze dne …………………..            V …………..….…... dne …………… 

  

 

 

…………………………………… …………………………………..…… 

Za objednatele:                                                                       Za poskytovatele: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.           

Lesy hl. m. Prahy     Litina s.r.o.
  

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
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. Pokud by nékteré z prév nebo povinnostl' smluvnl'ch stran stanovenYoh smlouvou byly v
rozporu s objednévkou, platl' to, co je uvedeno v objednévce.

Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery se p0 podpisu obéma smluvnl'mi stranami stévé nedl'lnou souééstl' této
smlouvy.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostl' originélu, z nichi objednatel
i poskytovatel obdril' po jednom vyhotovenl'.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu smluvnl'mi stranami. Uéinnost smlouvy
nastévé uveFejnénI'm v registru smluv.

. Smluvnl' strany vyslovné prohlaéujl', 2e si smlouvu pfeéetly a 29 touto smlouvou projevily
svoji véinou VCIIi. Smlouva se nepfiél' dobrSIm mravfim a neodporuje zékonu.

\l . Pfilohy smlouvy:

1. Cenové nabl'dka poskytovatele

2. Specifikace laviéek a mobiliéfe

V Praze dne .......................

Za objednatele:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Za'béhlice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.|hmp.cz
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V ........................ dne ...............

Za poskytovate/e:

Litina s.r.o.

16:0: 45247650
D162: cz 45247650

Eislo filétu: 2000780018/6000




