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Objednávka ,,Pěstební opatření u Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních"

Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Zastoupené vedoucím odboru ŽP - Ing. Pavlem Nečasem

Zástupce pro věci technické: Ing. Zora Rákosová, Ing. Věra Burdová
IČ: 00254061, DIČ: CZ 00254061
Adresa: Město Mariánské lázně, Odbor ŽP, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

e-mail: zora.rakosova@niarianskelazne.cz, pavelmecas@inarianskelazne.cz
tel: 354 922 120

Zhotovitel:
ALL4TREES s.r.o. - právnická osoba
Otvovice 147
273 27 Otvovice
IČ: 28998880

Na základě Vaší nabídky podané dne 20. 7. 2018 a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne
30. 7. 2018 objednáváme u Vás tímto předmětné dílo, tj. provedení pěstebního opatření na vybraných dřevinách
dle specifikace a rozsahu uvedeného v zadávacích podkladech výzvy k podání nabídek předmětných pěstebních
opatření.

Další ustanovení:

- Zahájení prací bude objednateli oznámeno elektronicky 111inilnálně tři pracovní dny předem. Objednatel a
zhotovitel se před zahájeníin prací sejdou na místě plnění ke vzájenmé konzultaci rozsahu řezu.

- Ukončení prací bude oznámeno neprodleně telefonicky, nebo elektronicky.
- O ukončení díla se provede zápis i se soupisem případných drobných vad a nedodělků. V zápisu

objednatel stanoví způsob a časový limit na odstranění případných nedodělků.

- Provedení díla bude možné fakturovat pouze na základě písenmého zápisu mezi objednatelem a
zhotovitelem, v kterém bude dílo označeno jako dílo bez vad a nedodělků.

- Objednatel si vyhrazuje právo určit (pozměnit) termíny provedení pěstebních opatření navržené
zhotovitelem.

- Veškerý vzniklý odpad bude do skončení pracovní doby odvezen a nebude z důvodu bezpečnosti občanů
a narušení vzhledu města ponechán na místě plnění.

- Součástí zakázky je úklid místa řezu, odvoz a likvidace dřevní hinoty.
- Zhotovitel je povinen zajistit veškerá opatření nutná k zabezpečení bezpečnosti chodců i silničního

provozu během pěstebních opatření - např. zajištění místa páskou.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené po celou dobu provádění prací, tzn. do převzetí díla
objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.
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- Veškeré odborné práce spojené s realizací pěstebních opatření na dřevinách budou provádět pouze osoby
certifikované (certifikovaný arborista) dle podmínek výzvy. Splnění této podinínky zhotovitel doloží a
prokáže před zahájeníin prací prokázáním se výše zmíněným osvědčením a představením jednotlivých
pracovníků plnících předmět zakázky.

Celková cena objednaného díla činí KČ vč. DPH, je konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné
k realizaci zakázky.

Termín ukončení realizace díla je závazný: nejpozději do 31. 10. 2018.

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru životního prostředí

Žádáme o elektronické potvrzení objednávky.


