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Niázev: obec Herink, Do Višňovky 28, 25I 01Herink
IČ:00640140
zastoupená: Karel Zeman
(dále jen jako ,,objednatel'o na straně jedné)
a

Název: Tomáš Dolenský _ komplexní péčeo dřeviny

IČ66993989

DIČ: CZ7606170935
Sídlo: Havlíčkova88I,293 01 Mladá Boleslav
(dále jen jako ,,Zhotovitel" na straně druhé)
uzavirají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku podle $ 2586 a násl. zákonač,.89l20I2 sb,
občanský zákonik, ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto

smlouvu o díIo (dále jen,,Smlouvaoo)
I.

Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj nríklad a nebezpečípro objednatele za
podmínek nížeuvedených dílo: ,,Provedení navržených pěstebních opatření v intravilánu obce
Herink", v souladu s předloŽenými cenovými nabídkami 0l8lh/20l7 a020lhl2017' kÍeréjsou
přílohou této smlouvy; dále jen ,,Dílo") a obj ednatel se zavazttje Dílo převzit a zaplatit za něj
Zhotoviteli cenu, která je sjednana v ě1. II této Smlouvy.

il.

Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, Že celkov á cena díla bude činit částku ve výši 3 3 1 980,- Kč (slovy
třistatřicetjedentisícdevětsetosmdesátkorunčeských) +21Yo DPH, tj.401695,80 Kč
(čtyřistjedentisícšestsetdevadesátpětkorunčeskýchaosmdesáthaléřů) a bude uhrazena na účet
Zhotovitele č. ú. 51-6836580217l0100 vedený u KB Mladá Boleslav při předmí apÍevzeti
Dí1a.

ilr.

Termín zhotovení dí|a
Smluvní strany se dohodly, žeDíLobude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31
r0.2017
objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určenék provedení díla:
Souhlas se vstupem Zhotovitele na pozemky v majetku obce.

IV.
Předání a převzetí Díla
K předríní apřevzetíDíla dojde do dvou
dnů od jeho zhotovení, nejpozději
však bude dílo
zhotoveno i předríno v termínu
uvedeným v čl. tit. teto .ňrourry.
o předríní apřevzetíDíla bude Smluvními
stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní strany se pro případ prodlení
objednatele se zaplacením ceny Díla
dohodly na
smluvní pokutě ve výši o,osv, zakaž'dý
áen proateni
Pro případ prodlení se zhotovením
Dílanastraně zhotovitele má objednatel
právo namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla
ve výši 0,05%o zat<azai,cn započatých7
dní prodlení.

v.

Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo zríruku
12měsícůod předríní Díla objedn
no
ateli. Záruka se
{oby
na vady
způsou""y
3?"át"j:
i'".
{íloJ<teré-budou
,dšímocí...
Zhotovitel se zavazujepředat Dílo
bez'vad a nedodělků.
Smluvní strany se dá]e dohodly, že budou-li
v době předání na Díle viditelné vady
či
nedodělky, k předrání apřevzetí'Díla
dojde uz po;.:ňr, oá.ir*cni. o této
skutečnosti
bude
Smluvními stranami sepsán zéunam.
N,inaay ;" ;á;t *J;í'uud n".. Zhotovite..

vr.

Záyérečnáustanovení
Tato Smlouvanabýváplatnosti a
účinnostidnem jejího podpisu oběma
smtuvnimi stranami.
Tato Smlouva avztahy.z
v.lv|wající se řídíprávním řád9m České
1tt
republiky' zejména
ustanoveními zrák.'č. sďDonst., iue*ril'']lonir.
,ve zněnipo'ae1si"t,

ir.ffiv.-i

i"T*ilťř:?"'J.*tovena

ve dvou stejnopisech ,

z

nichžkaždáSmluvnístrana obdrŽí po

Smluvní strany níŽe svým podpisem
stvrzují Že si Smlouvu před jejím podpisem
přečetly,
sjejím obsahem souhlasí, a tatoje sepsána ,
podle jejich ptavé a skutečnévůle,
srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevý
hodných podmínek.
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V Jílovér,nu Prahg 27. 6.
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Obec Herink

věc'

Na základ'ě vašípoptávkg předktádáyu hod.nocení stavu
a navňená opatření.

Cenová rozvahaHcN4 - Herink

Zákrok

Počet

V

odstranění kůlů
Pletí
včetně instalace
chrániček
Přesazení stromů

340

190

64600

529

35

18515

529

65

34385

274

50

r3700

548

10

5480

20

4100

82000

1

4500

4s00

2000
r2000

40000

a ochÍana náletů

RedukčníÍezy na stávajících
dřevinách
odstranění odumř. dř. a úklid

Cena
celkem

Cena

20
I

12000

275180
Celková cena

DPH

V

uvedené ceně jsou

zahrnutg saynotné

ZáHad 2t%
Celkem
27s180 57797,9
332967 8
práce, zajištěníBozP v dotčenévnprostoru, doprava,
na manipulovatelné části. Součástítéto nabídkg není

základní vnanipulace a rozpracování dřevní hmotg
zpracování zprávg o stavu dřevin a návrhu zákroků, stejně
tak zpracování zprávg o provedenéva zákroku
včebtě návrhu následné péče'

Navňená cena je pro tuto nabídku cenou nnaxivnáIní.
palšíveškerédotazg rád odpovívn osobně,
telefonickg nebo powtocí e-wvilu.

Tovváš Dolevsk! - Kouvp(exní péčeo dřeving
- arboristika
sídIo: Havlíčkova 88L
pobočka: v Láz^ích

248
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Zpracoval _ Bc.Tomdš DolenslE - absolvent zahr. školy v Mělníku
obor,, Komplexní péčeo dřeviny,,
řtidný člen SZKT - Spotečnost pro zahradní a krajinóřskou
tvorbu, absolvent oboru Arboristika LDF
MENDELU Brno' držitel certifikátu ETW Evropsbý stromolezec
; Čca - Česlcy certiJikovaný arborista
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Obec Herink
Věc: Hodnacen( stavu a návrh Pěstebních oPatřenívčetnž cenové.nabídkg intravi!án obce
-

Na základě vašípoptávkg předkládáun ce^ovou nabilku nd ošetře^í dřevin uVišřwvka,,.
Navrž-etú cen'a zA ošetření celkerv. 58ks dřevín (keře, odrostkg, ynladé strolng, dospěté
strovng) včetně likvídace dřevní hmotg a u dotěených jedíncůí ajištěnípod"chozí a

pnůjezdnévýškg činísosoo,oo

t<č + 21-%

DPH tj.

68728po Kě

celkeyn.

V uvedené ceně jsou zahrnutg savnotnó práce, zajíštěníBozP v dotčenéyq
Prostoru, d.oprava, základní
w,anipulace a rozpracování dřevn( hunotg na manipulovatetné částí.souJástí této nabdkg není zpracování
zprávg

o stavu dřevin a návrhu zákroků,, stej^ž tak zpracování zprávg o provedenévw zákroku včetně návrhu niástedné
péče.

NavrženÁ cena je pro tuto nabídku cenou vnaxinální.
Dalšíveškeré dotazg rád odpovíua osobnž, telefonickg nebo povnocí e-maílu'

Toynáš Dolenský - Koluplexní péč,eo dřeving - arborístika
sídlo: HwlÍč.kova 887pobočka: v Láz^ích 248

Boleslav
lč:66qq3q8q

2q3 oL Mladá

2s4 o1- JÍlovéu Prahg
otč:Czzaoal-7oqs;

cePek@cepek.ínfo

om H

www.cepek.ínfo

Český

cerťíikorraný

a'boÍitta

Zpracoval _ Bc.Tomáš Dolenslcý - absolvent zahr. škoty v Mělníku obor,,Komplexní péčeo dřeviny"
řódný člen SZKT _ Společnost pro zahradni a krajinóřskou tvorbu, absolvent oboru Arboristika LDF
MENDELU Brno, držilel certiJikitu ETI| - Evropstqý stromolezec ; Čc,q _ Česhý certiJikovaný arborista

