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OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA č. 5/BU/2018

evidenční číslo zhotovitele: 599 930

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové
LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451 
(dále jen „Objednatel")

KRIBO, spol. s r.o.
Nám. Svobody 13, 385 01 Vimperk 
IČO: 26132281, DIČ: CZ26132281

(dále jen „Zhotovitel")

II. Úvodní ujednání

(a) Smluvní strany tímto v souladu s Rámcovou dohodou na Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ 
Boubín 2018, týkající se polesí Školka Budkov, uzavřenou dne 8.1.2018 (dále jen „Rámcová 
dohoda") uzavírají dílčí smlouvu na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen 
„Dílčí smlouva").

(b) Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek 
specifikovaných níže v této Dílčí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě.

(c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplatu ve výši stanovené dle odst. 
4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové 
dohodě. Sazba dle rámcové dohody: 112,98 ICč/Nh

III. Specifikace prací (požadované plnění)

(a) Druh: práce v lesní školce a na plantážích
(b) Množství: 550,00 Nh

IV. Místo výkonu prací

polesí Školka Budkov

V. Závazné termíny zahájení a dokončení prací

(a) Zahájení prací: 21.5.2018
(b) Dokončení prací (nejpozději): 13.7.2018

VI. Další podmínky plnění

a) Pracoviště (konkrétní místa výkonu prací specifikovaných v bodu III. této Dílčí smlouvy) budou 
Objednatelem Zhotoviteli předána na základě oboustranně podepsaného zadávacího pracovního 
lístku MVO 511, vyhotoveného při předání a převzetí pracoviště.

b) Kvalita a další podmínky výkonu prací budou vždy stanoveny zadávacím pracovním lístkem dle 
písm. a) shora.
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c) Zhotovitel má povinnost oznámit vedoucímu polesí (střediska) nebo lesníkovi provádění zadané 
práce po pracovní době a mimo pracovní dny Objednatele. Vedoucí polesí (střediska) s ohledem 
na povětrnostní podmínky (nebo i jiné skutečnosti) rozhodne, zda lze práci vykonávat.

VII. Další ujednání

a) V souladu s přiloženou Dohodou o provedení práce pověřuje zhotovitel provedením díla svého 
zaměstnance: zhotovitel bude po celou dobu plnění prací osobně přítomen

b) Tohoto zaměstnance zhotovitel zplnomocňuje k podpisu zadávacího pracovního lístku (MVO 511), 
vyhotoveného při předání a převzetí pracoviště a vystavené výkonové normy.
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VIII. Závěrečná ujednání

(a) Tato Dílčí smlouva musí být podepsána oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dílčí 
smlouva neplatná a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

(b) Tato Dílčí smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží 
Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.

(c) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v této Dílčí smlouvě neupravené 
se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne ,/<' ý" t?0'/Q Za Zhotovitele dne z/ 0

Ing. Roman Půbal Kotsa Yaroslav

jméno a příjmení odpovědné osoby jméno a příjínení odpovědné osoby

podpis po p s

IX. Průběh výkonu prací (požadovaného plnění)

měsíc č. faktury množství
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