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Dle rozdělovníku

Potvrzení o plnění veřejné zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO)
pro zařizovací obvod (dále jen ZO) Přelouč – sever s dobou platnosti od 01.01.2016 do
31.12.2025
Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 002 74 101,jakožto objednatel
potvrzuje, že společnost ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 241
70 852, plní jakožto zpracovatel veřejnou zakázku na zpracování LHO pro ZO Přelouč – sever, a to na
základě smlouvy o dílo uzavřené dne 19.12.2014 (evidenční číslo objednatele 1400313).
Jedná se LHO s dobou platnosti od 01.01.2016 do 31.12.2025 zpracovávané pro ZO o výměře 666 ha
(skutečná zjištěná finální plocha činí 666,38 ha), tj. pro ZO nacházející se na území obce s rozšířenou
působností Přelouč od Labe na sever vyjma k. ú. Mělice.
Společnost ING-FOREST s.r.o. byla k plnění veřejné zakázky vybrána v rámci výběrového řízení
uskutečněného dne 01.12.2014. Výběrového řízení se účastnilo šest oslovených společností
oprávněných vyhotovit předmět zakázky, přičemž s ohledem k nabídkám obdobného charakteru byla
společnost ING-FOREST s.r.o. vybrána s prioritou nejnižší nabídnuté ceny za dílo.
Termín k předání díla byl v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
stanoven nejpozději do 30.06.2016.
Město Přeloučskrze Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, potažmo skrze Mgr. Jana
Ferance jakožto vedoucího odboru životního prostředí a osoby oprávněné na základě vnitřního
předpisu vystupovat při uzavírání smlouvy o dílo jménem objednatele sděluje, že veřejná zakázka je
do současné doby plněna prakticky bez závad. Doposud zjištěné vady lze hodnotit jako drobné a
minimální, přičemž ze strany zpracovatele vždy došlo k jejich bezodkladnému odstranění. K průběhu
plnění zakázky město Přelouč do současné doby nemá výhrad.
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