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Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7

Naše značka:
Spisová zn.:

SPU 318364/2013
4VZI1652/2013-541201

Pan
Ing. Mgr. Michal Pravec
Stará osada 424/33
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

Vyřizuje: Ing. Petr Skalický
Tel: 485246331
E-mail: p.skalicky@spucr.cz
ID DS: z49per3
DATUM:

31. 7. 2013

Objednávka č. 278-2013-541201
1. Smluvní strany:
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka
Liberec, zastoupená Ing. Tomášem Mačkem, pověřeným vedením Pobočky Liberec, U Nisy
745/6a, 460 07 Liberec
(dále jen" objednatel ")
a
Ing. Mgr. Michal Pravec,
Stará Osada 33
466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 65319567
DiČ: CZ 7007014597
(dále jen "zhotovitel")

2. Účel a předmět objednávky:
Objednatel tímto objednává zpracování posudku spočívající v biologickém zhodnocení
lokality pro vodní nádrž v katastrálním území Křižany. Předmětem plnění bude provedení
přírodovědného průzkumu v lokalitě budoucí vodní nádrže. Jedná se o dotčené pozemky č.p.
4653,4169,4171,4167,4772,4642,4170,4168
a část pozemku č.p. 4641 viz přiložená
podrobná situace.
Součástí posudku bude písemné zhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a
živočichy.
Termín předání díla: Do 30. září 2013

3. Podmínky k provádění díla:
Zhotovitel bude provádět dílo odborně dle obecně závazných předpisů a technických norem
platných v době provádění díla. Základními legislativními podklady pro realizaci díla jsou
zejména tyto právní předpisy ve znění pozdějších změn a doplňků:
1. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Podmínky objednatele:
Cena za vyhotovení díla nesmí být vyšší než cena uvedená v nabídce učiněné Státnímu
pozemkovému úřadu, pobočce Liberec na základě výzvy k podání nabídky dopisem č.j. SPD
250147/2013 ze dne 8.7.2013. Nabídková cena činí 58 000 Kč bez DPH (70180 Kč s DPH).
Dílo se považuje za splněné řádným provedením bez vad a nedodělků a sepsáním
Předávacího protokolu podepsaným oběma smluvními stranami. Návrh předávacího
protokolu připraví a objednateli předloží zpracovatel. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na
odsouhlasení a převzetí díla v délce 10 dnů od předání.
Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 36 měsíců
od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději ve sjednaném
dokumentace bude předána v počtu 6 ks v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD.
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Ing. Tomáš Maček
pověřen vedením Pobočky Liberec
Státní pozemkový úřad
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