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č.j. SNPCS 05550/2019

SMLOUVA o DÍLO

2/118/HRF/19

TĚŽEBNÍ ČINNOST (těžba +UKT) NA ÚZEMÍ NPČŠ v ROCE 2019 a 2020

motomanuální - dílčí část zakázky č.2

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČO: 06342477

DIČ: CZ06342477

Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Marek Klofáč

Se sídlem:

Živnostenský list Ev.č. 350204-840-01 zapsaný dne: 3.4.2002 na 020 Městského úřadu

ve Šluknově

pod č.j. 213/02/04/žjMá

1Č: 460 45 902

DIČ: cz 7410262387

Článek 2.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č.

], která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat ůdaje

specifikované v příloze č. ! za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. ] a

dilem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.

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

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

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

Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny

objednatele.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud

k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky

(dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde

kpoškození půdního povrchu erozními rýhami vdůsledku činnosti zhotovitele či provozem

mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla

uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty,

svážníce nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění

tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je

povinen při provádění dila používat ekologické odbouratelné oleje.



3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek. pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.

Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na

konkrétním pracovišti nejpozději Sden od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh

provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do

31.12.2020.

Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu VM

nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. V případě

přiblížení dřevní hmoty vyvážecí soupravou se zhotovitel zavazuje provést přiblížení vyrobené

dřevní hmoty z lokality VM na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od zadání prací, nedohodne-li

se s objednatelem pisemnějinak.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání

a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. l. (nabídkový list) a činí 2 984 296 Kč bez DPH

(3 610 998,16 Kč včetně DPH).

Zhotovitelje oprávněn fakturuvat dílo postupně po dokončení díla v dané porostni skupině. Dílo

lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na VM či

OM (vpřípadě vyvážecích souprav na OM) a pracoviště je předáno bez poškození půdního

povrchu či lesního porostu, a s včas ošetřenýin poškozením stromů a provedenými opravami

cest dle bodu 2.4..

Faktury budou mít náležitostí podle obecně platných předpisu, označeni zhotoveného díla

číslo Smlouvy o dílo objem díla (technickéjednotky).

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem.

Objednatel může faktury vrátit do datajejich splatností. pokud obsahují nesprávné nebo neúplně

náležitosti či ůdaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení

objednatelem. Fakturovaná častka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne

stanovene lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročil pouze v případě, že údaj o množství

(technické jednotky) uvedený v příloze č.1 bude menší než rozsah skutečně provedeného díla.

Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1 , bude stanovena jako násobek rozdílu

mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, klerý je uveden v příloze č.1 a ceny díla za

technickou jednotku.

Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.01.2021, po předání a převzetí díla na

základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu

Článek 4.

Smluvní sankce

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedeni díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% zceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den

prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dilo musi

provést vdodatečně objednatelem stanovené přiměřeně lhůtě. Dobu provedení díla je možné

upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolností vylučující provedení díla

ve sjednaném termínu.
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V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši IO % z

ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se

dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimojine'ho i nedodržení nadměrků. (Nadměrek

= přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2%jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m

vždy IO cm).

Vpřípadě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřiblížený m3

dřevní hmoty.

Za každý poškozený a do konce pracovni směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu 100,- Kč.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši stanovené právními předpisy.

Nastanou-li skutečnosti uvedené vbodě 4.l.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou

objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na účet vedený u ČNB Ústí nad Labem.

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké

výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

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

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

provádění dila řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu

poskytnuté,je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo přesunout zhotovitele na jiný lesnický úsek v případě zpracování

nahodilé těžby.

Vpřípádě nepříznivého počasí a hrozí-Ii poškozování přírodního prostředí si objednatel

vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany

zhotovitele.

Tato Smlouva může bid měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze

písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu,

či výpisu 2 obchodniho rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a

souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Tato Smlouva o dilo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichžjeden obdrží zhotovitel a tři

objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Učinnosti tato smlouva nabývá dnemjejího zveřejnění v registru smluv.



5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 nabidkový list částí zakázky sjejím číselným

označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.1 ]. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu dila neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem

č. 435/2004 Sb.. o zaměstnanosti, v platném znění.

5.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,

v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele. včetně užití podvodných praktik kpotlačení a snížení výhod volně a

otevřené soutěže.

5.13. Zhotovitel a s nim i všechny osoby. které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou

povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. l l4.-"l992 Sb..

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dalších předpisů na ochranu životního prostředí,

zejména:

- dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů.

- plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k

ohrožení nebo oslabeníjeho stabilizační funkce,

- postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňovaní nebo úhynu

živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomickyr

dostupnými prostředky,

- dodržoval zákaz kouřit. rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

Vkrásnéljpčdnc: 0103 2019 VJclřichmicich dne. .x/ó ? ag)-“Ž

 

Správa Národního parku

České Švýcarsko

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 06342477, DIČ: (2206342477

.17.
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Těžební účinnou nn území 31?ng v roce 2019 a 2020

motonmnnáíní

Těžba dřeva MP, advětvem', manipulace a měření dřevní hmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
  

„lišil.-121233230“ Surove kmeny a k:!atma o delce 8m Výřezy o délce 3 _ 6 rn Předpokládaná

cena v Kč

Množství v m’ Cena u m’ Množství v m’ Cena za m“

do 0,19 25,00 260,00 333,00 77—060 96 410,00 Kč

0,20 - 0,29 25,00 240,00 500,00 250,00 131 000,00 Kč

0,30 - 0,49 25,00 230,00 667,00 230,00 159 160,00 Kč

0,50 - 0,79 42,00 220,00 1666,00 190,00 325 780,00 Kč

0,80 - 0,99 133,00 170,00 1667,00 185,00 331 005,00 Kč

1,00 - 1,49 166,00 130,00 1500,00 150,00 246 580,00 Kč

150 - 1,99 167,00 130,00 250,00 150,00 59 210,00 Kč

2,00 + 167,00 130.00 167,00 150.00 46 760,00 Kč

CELKEM 750,00 6750,00 IX l 395 905.00 Kč

elkem s DPH
I 689 045,05 Kč 
 

Doplňující informace:

jendá se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření délek

a tlouštěk výřezů včetně popisu rozměrů v „křídč“.

těžené dřeviny: smrk ztepilý, (výjimečně borovice vejmutovka, 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 ] m3, bez

přirážek u ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb

zaručitelná. Tzn. výše těžeb ježjc předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází

z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto

množství upravováno.

mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírůje součástí části 10 — listinné vzory a přílohy

termín 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 0 dne.

fakturaci za provedenou praci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (vícejak

100 m3) Ize dohodnout fakturaci po uzavřené části.

tato část zakázky bude soutčžcnajako celekje tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.

zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podminky pro zvýšení eeny při těžbě dřeva:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

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

při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za ni] zvýší až o 15%

při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbějednostranně zavětvených

stromů vyžadující intensivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m3 zvýší až o 20%

při soustředěné kalamitní těžbě vývratů nebo zlomů se cena za tu3 zvýší až o 10%

při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 10%

při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

4“ „cz 92.07
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Přibližování dřevm'hmogy UKT

Přibližování dřeva UKTP- VIM, VIII- WM, VM'- 0M

P hmotnatost

do 14 15 - - 1 - 1 + Předpokládaná

V m Mnoha-I Cena :: Množství \! Cena za Množstvl Cena u lnnžství Cena cena V Kč

m’ m’ m’ m’ m’ m‘ m’ za 111’

do 100 m 2500 21 I 210 205 83 200, 993 l

10! - 200 210 500 21 250 83 200 3“ Kč

201-300 167 215 83 215 83 210 84 215 8924 Kč

301 - 400 83 225 0 83. 225 83 225 84, 225 74 925 Kč

1 - 84 235 84 235 84 235 84 234 78 87 00 Kč

1 l l 547 l

m," ism

 

Přibližování dřeva UKTP — 0M

hmotnatost

zdálen do 4 IS - - + Předpokládaná

V In Množství Ccna u Množství v Cena za Mao-25M v Cena za ,. Cena cena V Kč

m‘ m’ 111’ I'll1 l:lll m’ DNÍ :; ml

200 4 200

210 21

220

230

240 240,

250 250,

260.

27 270

280, 280,

5.
.

Ado 100 m

101 - 200

201 -300

301 — 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 — 900

- 000

CELKEM

3 200 00 Kč

3 360 00 Kč

3 00 Kč

3 00 Kč

3 840 00 Kč

4 000,00 Kč

5 720,00 Kč

4 320 00 Kč

4 480 00 Kč

4 640 Kč

7 Kč

210,

220,

230

240

250

260

270,

280

290

:
:

A
D
A
-
h
a
b

.

h
h
h
m
h
A
-
ů
-
b
-
h

a
a
a
u
a
a
a
a
a
a

b
?
h
e
m

& b
u

cena v Kč

dřeva JMP ' a měření dřevní ] 395 905 Kč

lížovánf dřeva UKT P -VM, VM - VM, VM - OM ! 547 631.00 Kč

řiblížování dřeva UKT P
40 7 Kč

CELKEM 2 984 Kč

Celkem s DPH 3 610 6 Kč 
Celková zadavatelem předpokládaná cena této dílčí části zakázky činí 2.984.375,- Kč bez DPH

Datum: %. 57 £0{3

Podpis.
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Doplňující informace:

jendá se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 3, 4, 5 a 6

m a surové kmeny krácené v půmčru na dva kusy.

přibližované dřeviny: smrk ztepilý,(výjímcčně borovice vejmutovka, 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 přiblížení 1 m3, bez

pňrážekza ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovančho

množství dřeva zaručitclná. Tzn. množství přibližovaného dřeva ježje předmětem této veřejné zakázky

ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných

nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva kolovým traktorem upravováno.

za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště 5 provedeným následným ošetření odřených

stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.

mapa s vyznačením umístěníjednotíivých revírů je součástí části l0 - listinné vzory a přílohy

termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací najednotlivých 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 práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (vícejak IDO m3)

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)

2)

3)

3)

9)

při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m3 zvýší až o 20%

při vyklízování Ianem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m3 zvýší až o l5%

při vyklízování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m3 zvýší až o I0%

při vyklízování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m3 zvýší až o 15%

při vyklízování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m3 zvýší až o 30%

při přetahování stromů do smčm pádu lanem navijáku se cena za m3 zvýší až o 25%

při vyklizování ianem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které

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

při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy kjejichž překonávánije nutno náklad spouštět na

zem a pojcjích překonání náklad opět přitáhnout se cena za mJ zvýší až o 10%

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



SPRÁVA NÁRODNIHO PARKU

ČESKÉ ŠVYCARSKO

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

(osob právnických i fyzických)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedeny preventivní systém zajištění péče o

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je

požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

ochrany majetku:

1.

2.

3.

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 § [04 zákona 6262:2006 Sb., musí při provádění prací externí Firmy používat, tam kde nelze

zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se

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

prac1.

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

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

oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.

Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informovaní o

rizicích vyplývajících zjeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na

jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262-"2006 Sb., zákoníku práce.

V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externi firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a

přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-Ii se osobně vyšetřování

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

externí firmy. Vedoucí extemi íirmyje povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.

Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády (5339-2017 Sb., vsouíadu s kterým

Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat

v souladu sjelio 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:

Marek Klofáč tel._

František Hruška tel. _zaSprávu NPČŠ)

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum: „? 9 „Zo/“) 1m

za Správu HITS ?:t externi Í'lrmtl

Správa Národního parku

České Švýcarsko

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 06342477, DIČ1C206342477
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