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Č.j. SNPCS 5243/2016

SMLOUVA O DÍLO 4/1 18/LS/16

Neplánovaná těžba dřeva manipulace a přiblížení dřeva na území NPCS

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník,

v platném znění

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46

IČ: 70565759

DIČ: CZ70565759

Zastoupená Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Marek Klofáč

Se sídlem:*

Živnostenský list Ev.č. 350204-840-01 zapsaný dne: 3.4.2002 na OŽÚ Městského úřadu

ve Šluknově

pod č.j. 213/02/04/žjMá

IČ: 460 45 902

DIČ: cz 7410262387

v

v (dále jen „zhotovitel“)

Clánek 2.

Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované V příloze

č.I-4, které je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že budou považovat

údaje specifikované v příloze č. 1—4 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze

č. 1-4 a dílem skutečně provedeným nepřesáhne 15 %.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu,

který je specifikován v Příloze č.1a2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na

dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit

sjednanou cenu.

Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1-4 a pokyny

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo kvalitně a je povinen při provádění díla dbát na

minimalizaci škod na lesních porostech a ostatnim majetku objednatele. Pokud dojde k

poškození stromů v porostu, je zhotovitel povinen poškození ihned ošetřit vlastními chemickými

přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa). Nesplnění tohoto ustanovení

je důvodem pro nepřevzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat

ekologicky odbouratelné oleje.

Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.



2.6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den odvýzvy objednatele (telefonické výzvy). Dílo bude prováděno postupně, provádění díla budekoordinováno objednatelem a dílo bude dokončeno nejpozději 10.12.2016

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1-4 (nabídkový list) a činí 189 730 Kč bez DPH
(229 573,30 Kč včetně DPH)

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné dílo postupně po uzavření partie (pracoviště určenéčíslem porostní skupiny) na základě dokladu a provedení a převzetí díla, resp. jeho ucelenéčásti, odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla výrobně mzdový lístek). Cena provedenéčásti díla bude stanovena jako násobek provedené části díla a ceny díla za technickou jednotkuvkonkrétním porostu. Dílo lze považovat za provedené pouze vpřípadě, že je pracovištěpředáno bez poškození lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů dleodst. 2.4. této smlouvy.

3.3. Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla — číslo
Smlouvy o dílo / výkon / objem díla (technické jednotky).

3.4. Faktury budou mít splatnost 21 dní, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení faktury
objednateli. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené
faktury objednateli. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního
dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze vpřípadě, že údaj o množství
(technické jednotky) uvedený v technické specifikaci (příloze č.1 ke smlouvě) bude menší než
objem skutečně provedeného díla. Cena díla provedeného nad objem uvedený vtechnické
specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem
díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za technickou jednotku v konkrétním
porostu.

3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.12. 2016, po předání a převzetí díla na
základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Článek 4.

Smluvní sankce

4.1.V případě dodání vadného díla, resp. jeho části, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 % z ceny díla, resp. té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že
jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. Za nadměrek se považuje 1
% z délky výřezu, minimálně však 10 cm, nedohodnou-li se smluvní strany j inak.

4.2. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu 100,- Kč.

4.3. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu
vzniklé ze zajišťované povinnosti.

4.4. V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši stanovené právními předpisy.

4.5. Nastanou-li skutečnosti uvedené vbodě 4.1. a 4.2. této smlouvy vyzve písevmnou'formou
objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u CNB Usti nad

Labemč-—
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Článek 5.

Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjisti-li, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli

provádění díla řádným způsobem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě , kdy zhotovitel nepoužívá ekologicky

odbouratelné oleje nebo v případě způsobení škody přesahující 5.000,- Kč.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písenmými a očíslovanými dodatky,

podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy, včetně ceny díla.

Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři

objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1a2 — nabídkový list části zakázky s jejím číselným

označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny a příloha č. 3 - dohoda objednatele

a zhotovitele o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VJetřichovicích dne: „3 . M . 2016

 

   otov1te

 



Revír: LS Jetřichovice
Příloha ke smlouvě č.4/118/LS/16

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2016

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
   

Průměrná hmotnatost Surové kmeny a kulatina o V „„ ,

„ , _vrezy o delce 3 - 6 m ,

tězeného kmene delce 8m +
Nabídnutá cena v Kč

Množství v m3 Cena za m3 Množství v m3 Cena za m3

do 0,19 2,00 280,00 100.00 260,00 26 560.00 Kč

0,20 - 0,29 2.00 260,00 50,00 250,00 13 020,00 Kč

0,30 - 0.49 1.00 200,00 35,00 170,00 6 150,00 Kč

0,50 - 0.79 1.00 170,00 31.00 150,00 4 820.00 Kč

0,80 - 0.99 1,00 150,00 21 ,00 130,00 2 880,00 Kč

1,00 - 1,49 1.00 120,00 1,00 120,00 240,00 Kč

150 - 1.99 100 120,00 1.00 120,00 240,00 Kč

2.00 + 1.00 110,00 1,00 120,00 230,00 Kč

CELKEM 10,00 240,00 54 140,00 Kč

Celkem s DPH
65 509,40 Kč

 

Podpis
' ' ,f- („ ,

/

„\

Ceny jsou stanoveny na základě ústního cenového jednání

Datum2-(!

 

 



Revír: LS Jetřichovice

Příloha ke smlouvě č.4/118/LS/16

 

Doplňující informace:

- jenda se 0 klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou_ včetně odvětvení. krácení. měření délek
a tlouštěk výřezů včetně popisu rozměrů v ..křidě“.

— těžené dřeviny: smrk ztepilý. borovice veimutovka. modřín evropský

- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách. dále uveďte
datum a podpis

- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za těžbu I m3, bez
přirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není v_vsoutěžená výše těžeb
zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vzcház
z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto
množství upravováno.

- mapa s vyznačením umístěníjednotlivých revírů je součástí části 10 — listinné vzory a přílohy
- termin provedení práce bude zakotven ve smlouvě. s prací na jednotlivých partiích musí být

započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.

- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy
budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.

- fakturaci za provedenou praci lze provádět až po uzavření partie. v případě velke partie (vícejak
lOO nf) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

- tato část zakázky bude soutěženajako celekje tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.
zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

1) při práci na svahu o sklonu 51 % a více se cena za m3 zvýší až o 12%

2) při kácení stromů zarostlých v náletu. při výšce náletu nad lm. se cena za nr“ zvýší až. o 15%
3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbějednostratmě zavetvených

stromů vyžadující intensivni klínování nebo přetahování stromů se cena za m3 zvýší až o 20%
4) při soustředěné kalamitní těžbě vývratů nebo zlomů se cena za mF zvýší až o 10%
5) při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 1000

6) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

  
 



Revír: LS Jetřichovice

Příloha ke smlouvě č.4/118/LS/16

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2016

Přibližování dřevní hmoty
koňským potahem

Přibližování dřeva koňským
potahem P - VM

 

 

 

 

          
 

 

 
    

Průměrná hmotnatost

Vzdálenost do 0,10 0,11 - 0,14 0,15 - 0,19 0,20 - 0,29 0,30 + , ,

, , _ _ _ _ Nabldnuta cena v Kč

v m Množství Cena za Množství (.ena za Množství v (ena za Množsm v Cena za Množství v Cena za

v m3 m3 v m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

do 100 1.00 170,00 1,00 170,00 1.00 170,00 1.00 150,00 100 150,00 810,00 Kč

101-200 50,00 200,00 50,00 200,00 41,00 200,00 200 200,00 2.00 200,00 29 000.00 Kč

CELKEM 51,00 51,00 42,00 3,00 3,00 29 810,00 Kč

Celkem s DPH
36 070,10 Kč

 

Ceny jsou stanoveny na základě ústního cenového jednání
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Revír: LS Jetřichovice

Příloha ke smlouvě č.4/118/LS/16

 

Doplňující informace:

— jenda se o klasické přibližování dřeva koňskými potah). přiblížovány budou výřezy v délkách 4. 5 a 6 m asurové kmeny krácené v puměru na dva kusy.

— přibližované dřeviny: smrk ztepilý. borovice vejmutovku. modřín evropský
— pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách. dále uveďte datum zpodpis

— do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení l m3, bezpřirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
— v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není v_vsoutěžená výše přibližovanéhomnožství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovane'ho dřeva jež je předmětem této veřejné zakázkyve všech svých částech vychází ] plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelnýchnahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva koňmi upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště 5 provedeným následným ošetření odřenýchstromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístěníjednotlivých revírů je součástí části 11) — listinné vzory a přílohy- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě. s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5dnů od výzvy zadavatele.

- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budouzakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.

- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie. \' případě velké partie (více jak 100 m")lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

- tato část zakazky bude soutěženajako celek je tedý nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.— zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

vPodmínky pro zvýšení ceny při približování dřeva koňským potahem:

1) Při přibližování po svahu s klesáním větším než 50% se cena za mf“ zvýší až o 10%
2) Při přibližování proti svahu sc stoupáním větším než 1090 se cena za nf zvýší až o 10%
3) Při přibližování v buření. křovinách a nárostech nad 0.5 m výšky nebo v porostech. kde leží po celé plošemateriál z předchozího zásahu se cena za m? zvýší až o 10%

4) Při přibližování soustředěné kalamitní těžbý se cena za m3 zvýší až o 1592,
5) Při přibližování v balvanitém a bažinatém terenu se cena za m': zvýší až o 15% \
6) Při přibližování rozptýlené nahodilé těžby a lapáku ( do lO mi'ha ) se cena za m" zvýší až o 10%
7) Při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínký sčítají

  
 



Revír: LS Jetřichovice
Příloha ke smlouvě 6.4/118/LS/16

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2016

Přibližování dřevní hmotv
UKT

Přibližování dřeva UKT P
- VM, VM- VM, VM- 0M

 

 

 

 
 

 

 

 

           
   

Průměrná hmotnatost

Vzdálenost do 0,14 0,15 - 0,29 0,30 - 0,99 1,00 - 1,99 2,00 + , „

v m Množství v Cena za Množství v Cena za Množství v Cena za Množství Cena za ““Už (Tena za Nabldnutá cena V Kc

m3 m3 m3 m3 m3 m3 v m3 m3 ství v m"

do 100 m 1,00 170,00 1.00 170,00 250,00 200,00 1,00 200,00 50 540,00 K6

101 - 200 1,00 180,00 1,00 180,00 75,00 210,00 1,00 210,00 16 320,00 K6

201 - 300 100 190,00 100 190,00 800 220,00 1,00 220,00 2 360.00 K6

301 - 400 1,00 200,00 100 200,00 1,00 230,00 100 230,00 860,00 K6

401 - 500 1,00 220,00 1.00 220 00 1.00 240 00 1,00 240,00 920,00 K6

CELKEM 5,00 5,00 335,00 5,00 0,00 71 000,00 K6

 

innost
Nabídnutá cena v K6

Přibližování dřeva UKT P -VM, VM - VM, VM — OM
71 000 00 K6

Přibližování dřeva UKT P —OM.

O 00 K6

CELKEM
71 000,00 K6

Celkem s DPH
85 910,00 Kč

 

Ceny jsou stanoveny na základě ústního cenového jednání

Datum: off /7'. očí fé'

Podpis:

  

 



Revír: LS Jetřichovice

Příloha ke smlouvě č.4/118/LS/16

 
Doplňující informace:

- jendá se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem. přibližováný budou výřezy v délkách 4. 5 a 6m a surové kmeny krácene' v půměru na dva kusy.

- přibližované dřeviný: smrk ztepilý, borovice vejmutovka. modřín evropský
— pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách. dále uveďtedatum a podpis

- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze Základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m5, bezpřirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není v_vsoutěžená výšepřibližovaného množství dřeva zaručitclná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětemtéto veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a vpřípadě nutnosti zpracovánnepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaněho dřeva kolovým traktoremupravováno.

- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště 5 provedeným následným ošetření odřenýchstromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení .
- mapa s vyznačením umístěníjednotlivých revírů je součástí Části 10 — listinné vzory a přílohy- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě. s prací na jednotlivých partiích musí být započatodo 5 dnů od výzvy zadavatele.

— penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budouzakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.

- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie. v případě velke partie (více jak 100m3) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

- tato část zakázky bude soutěženajako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

1) při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m3 zvýší až o 20%
2) při vyklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m3 zvýší až o 15%
3) při vyklizování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m3 zvýší až o 10%
4) při vyklizování dříví z nárostů. při výšce nárostu do 1 m se cena za mí zvýší až o 15%
5) při vyklizování dříví z nárostů. při výšce nárostu nad 1 m se cena za m3 zvýší až o 30%
6) při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m“ zvýší až o 25%
7) při vyklizování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou. které

prokazatelně ztěžuje vyklizování. se cena za m3 zvýší až o 10%

8) při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonáváníje nutno náklad spouštět
na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout se cena za m" zvýší až o 10%

9) při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 10%
10) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají   
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Přibližování dřevní hmotv vyvážecí soupravou

 

 

 

 

 

 

      
  

Přibližovací Přibližování úmyslné těžby a Přibližování lapáků a nahodilé Nabídnutá cena v Kč

vzdálenost v nahodilé těžby větší jak 10 m3 na těžby do 10 m3 na partii

(m) partii

Množství v m3 Cena za m3 Množství v m3 Cena za m3

do 100 m 2,00 100,00 0,00 0,00 200.00 Kč

101 - 200 2,00 110,00 0,00 0,00 220,00 Kč

201 - 300 2,00 110,00 0,00 0,00 220,00 Kč

301 - 400 2,00 130,00 0,00 0,00 260,00 Kč

401 - 500 242,00 140,00 0,00 0,00 33 880,00 Kč

CELKEM 250,00 0,00 34 780,00 Kč

CeuIem s DPH 42 083,80 Kč  
 

Ceny jsou stanoveny na základě ústního cenového jednání

Datum JÁ? ,//, .v: ("/6

 



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

(osob právnických i fyzických)
 

Společnost SNPČŠ má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích společnosti SNPČŠ na společných pracovištích a dodavatelských prací pro

společnost SNPČŠ je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1.

E
"

Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro

prováděnou práci.

Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.

V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací zaměstnanci externí firmy používat,

tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní

pomůcky, kterými se sám na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí

první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.

Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí , které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo

způsobit hmotně škody , případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a

oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě společnosti SNPČŠ.

Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci společnosti SNPČŠ písemné

informování o rizicích vyplývajících zjeho činnosti na pracovištích společnosti SNPČŠ nebo společných

pracovištích a opatřeních najejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci SNPČŠ a

přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce SNPČŠ sám rozhodne zúčastní—li se osobně vyšetřování

příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí. aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec

extemí firmy. Vedoucí externí firmyje povinen poskytnout kopii záznamu 0 úrazu zástupci SNPČŠ.

Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády (328/2002 Sb., v souladu s kterým

společnost SNPČŠ práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru organizuje, a zavazuje se

postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky, Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních

povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

SNPČŠ Bc. Robert Mareš tel. 737276970

.................................... Marek Klofáč _

Další ujednáníjsou přílohou tohoto předpisu.

Datum: „ “?]/C 2016

 
   za externí firmu


