
OBJEDNÁVKA č.: O180230104 S00JX01H8D36

ze dne: 2. 2. 2023

Objednatel: Dodavatel:

statutární město Zlín Radovan Kučera
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12 Jankovice 20
76001 Zlín 76901 Jankovice
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.
Vyřizuje
Tel./Ma

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

ošetření vybraných dřevin v různých lokalitách města Zlína v podobě zdravotních, bezpečnostních a redukčních
řezů, a to na základě Vaší cenové nabídky. Ošetření bude provedeno v souladu s arboristickým standardem Řez
stromů. Součástí prací je i úklid vzniklé dřevní hmoty. Celková cena plnění bez DPH je 61 300,- Kč.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 74 173,00

3. Termín plnění

15. 3. 2023

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

- Dodavatel zodpovídá za všechny škody způsobené touto činností.
- Dodavatel je povinen provést úklid veškeré dřevní hmoty nejpozději do tří kalendářních dnů od provedení zásahu.
Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána na bezpečném místě.
Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ

inen si v případě nutnosti vyřídit zábory veřejných ploch a dopravní značení.
- Dodavatel zajistí potřebné zabezpečení provozu dopravy a MHD; pojezdy vozidel v travnaté ploše jsou zakázány.
- Ořezy budou prováděny v rozmezí od 8:00 do 17:00 hodin.
- Při realizaci prací bude zajištěn dozor pro vstup nepovolaným osobám.
- Objednatel má právo vyzvat dodavatele k nápravě nedodělků při přebírání díla.
- Všechny kontroly budou zaevidovány na portálu www.stromypodkontrolou.cz.
- Splatnost faktury je 30 dnů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární
město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objed-
návky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo usnesení: 20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022


