SMLOUVA O DÍLO
Výzva k podání nabídek ě. 38 v kategorií 7 - Pěstební činnosti - Vyldizování ploch po těžbě - revíry Černíny,
Pod m oky
Číslo VZ- 921/2019/061
uzavřená podle zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva") mezi:
1. Lesy české republiky, s.p,,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451,DIČ: CZ4219645 i
zastoupen: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený:
ředitel Krajského ředitelství Brandýs nad Labem na základě Smcmice
2/2019 Podpisový řád
bankovní spojení:
číslo úctu:

2,

1,

2.

3,
4.

(dále jen „Lesy ČR“)
a
Zelená bíomasa a.s.
se sídlem Bohdaneč 87, PSČ 28525
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14779
IČO: 28280407, DIČ: CZ 28280407
zastoupená
, člen představenstva
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Smluvnípart>ierii)

I,
Úvodní ustanovení
Smlouvaje Smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem
„Provádění pěstebních činností (DNS)", jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek
pod ev. č. Z2017- 032821 (dále jen „DNS") a to v kategorii DNS s názvem KŘ Brandýs nad Labem.
Smlouvaje uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání
nabídky ve smyslu § 141 odst, 1 zákona Č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"), odeslanou dne 26,9.2019 (dále také jen „Výzvě k podání nabídek") a v souladu
s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení,
Pří výkladu ustanovení této Smlouvy je třeba přihlížel i k ustanovením zadávací dokumentace (Výzvy
k podání nabídek) k veřejné zakázce,
Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem,

II.

Definice některých pojmů

„Smlouva"

je tato Smlouva o provedení prací pěstební Činnosti

„Vymezené území" či „VÚ“

je vymezené území, tj. území, na němž během platností Smlouvy
probíhá realizace činností dle této Smlouvy,

„Projekt"

je dokument, který určuje konkrétní rozsah Lesy ČR požadovaných
pěstebních činností a specifikaci podmínek jejích provedení.

„Zadávací list"

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních činností,
který je určen Smluvnímu partnerovi,

„Zákon o rostlinolékařské pécí“

zákon 6. č. 326/2004 Sb,, o rostlinolékařské péci a o změně některých
souvisejícícli zákonů, v účinném znění

„Zákon o lesích“

zákon ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonu (zákon
o lesích), ve znění pozdějších předpisů

„Zákon o registru smluv**

zákon č. 340/2015 Sb,, zákon o zvláštních podmínkách účinností
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv)

„Zákon o zadávání veřejných zakázek*4

zákon Č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

„Občanský zákoník**

zákon ě, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

III.
Předmět Smlouvy
1. Smluvní partner sc Smlouvou zavazuje poskytovat Lesům ČR služby pěstební činností. Pěstební činností
zahrnují zejména činnosti spojené s obnovou lesních porostů a materiálů nezbytných k prováděni pěstební
činností. Může se jednat zejména o následující činnosti (přesné vymezení předmětu plnění PČ je uvedeno v
příloze PÍ Projektu pěstební činností):
a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva, s následným
odebráním vyvezeného klestu
(dále také společně jen „PČ" nebo „činnost!"),

2,

3,

4.
5,
6.

a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, a Lesy ČR se zavazují uhradit za tyto služby cenu
podle Smlouvy,
Rozsah a specifikace podmínek provádění činností podíe Smlouvy jsou obsaženy v Zadávacím listu (vzor
Zadávacího listu tvoří přílohu této Smlouvy), v příloze Projekt (Projekt tvoří přílohu PÍ této Smlouvy) a
v příloze Ostatní informace, Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné v tomto pořadí: Zadávací
list, Projekt, Ostatní informace, Projekt byl součástí Výběrového řízení. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR průběžně přebírat a převzetí těchto Zadávacích listů písemně potvrzovat. V případě, že
Smluvní partner bude v prodlení s převzetím zadávacího listu nebo odmítne převzetí zadávacího listu potvrdit,
považuje se zadávací list za předaný, bude-lí doručen kterýmlcoliv z těchto způsobů na adresu sídla Smluvního
partnera:
a) doporučeným dopisem,
b) faxem se zpětným potvrzením doručení,
c) elektronickou poštou se zamčeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu,
d) jiným prokazatelně doložitelným doručením,
Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně provést úpravu předaného Projektu pěstebních činností (příloha P1 této
Smlouvy), a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu Pěstební činností (ceníkovém kódu) muže být provedeno
navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v příloze PÍ (Projektu pěstební činnosti),
nebo sníženo až o 20 % ve srovnání s množstvím uvedeným v příloze PÍ (Projektu pěstební činnosti).
Jednostrannou úpravu předaného Projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy oznámí Lesy
ČR písemně Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 dnů před její účinností,
Lesy ČR stanovují pořadí porostů, ve kterých budou Pěstební činnosti Smluvním partnerem prováděny dle
předaného Projektu.
Výkon činnosti je vázán na oblast VÚ, kterým se pro účely této smlouvy rozumí Lesní správa Kácov revíry Černíny, ťodmoky.
Smluvní partner je povinen provádět činnosti dle Smlouvy a plnit ostatní povinnosti podle Smlouvy
s odbornou péčí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

IV.
Práva a povinnosti Lesů CR
1, Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k rádnému plněni jeho
povinností podle Smlouvy,
2, Lesy ČR jsou povinny při uzavření Smlouvy specifikovat konkrétní místo provedení požadovaných činností,
a to buď formou předání porostních map či jiným vhodným způsobem, Tímto není dotčeno čl, III, odst. 5
této Smlouvy,
3, Dojde-li ke změně skutečností, které jsou obsaženy v dokladech předaných podle odstavce 2 tohoto článku
Smlouvy, Lesy ČR tyto změny oznámí Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 dnů od okamžiku, kdy se o těchto
změnách dozví,
4, Projekt obsahuje:
a)druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
bjoznačení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny,
5, Lesy ČR jsou povinny průběžně přebírat od Smluvního partnera dokončené činnosti dle jednotlivých porostů,
Převzetím činností přechází nebezpečí škody na výsledcích jejich provedení ze Smluvního partnera na Lesy
ČR. Potvrzení převzetí činností ze strany Lesů ČR není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě
plnění a nárokům z titulu odpovědnosti za. vady či za škodu.
6, Lesy ČR jsou oprávněny odmítnout převzetí činností od Smluvního partnera v případě, že práce nebyly
provedeny řádně, zejména jestliže nebyly provedeny v souladu s předaným Projektem. V takovém případě
jsou Lesy ČR na přehledech provedených činností povinny uvést důvod nepřevzetí a dle okolností stanoví i
lhůtu pro odstranění závad.
7, Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi omezení či zastavení provádění činností, jestliže
dosavadní výkon těchto činností ohrožuje životní prostředí Či jiné obecné zájmy, nebo je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, nebo jestliže dojde k porušení Smlouvy Jehož následkem je vznik škody nebo
bezprostředně hrozící vznik škody, případně ohrožení platnosti osvědčení o účastí v regionální certifikaci
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR. Požadavek Lesů ČR na omezení či
zastavení činnosti musí být učiněn v písemné formě,
V.
Práva a povinnosti Smluvního partnera
1, Sml uvní partner je povinen provádět požadované Činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu se Smlouvou a
všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit, oprávněné zájmy Lesů ČR, Smluvní partner je
povinen provádět činnosti dle Zadávacího listu a Projektu v termínech, v němž mají být tyto činností
provedeny,
2, Smluvní partner je povinen jedenkrát týdně předkládat Lesům ČR písemný přehled dokončených činností
podle porostů (k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR), a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do
druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činností
dokončeny,
3, Smluvní partner písemně potvrdí převzetí listin uvedených v 61, IV. odst. 2 a 3 Smlouvy a zavazuje se tyto
listiny vrátit Lesům ČR neprodleně po ukončení doby trvání Smlouvy.
4, Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného provádění činností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě
lesní dopravní síť Lesů ČR, a to způsobem přiměřeným s ohledem na její technický stav, klimatickým
podmínkám a požadavkům ochrany životního prostředí, Vzníkne-li přitom Lesům ČR škoda, je Smluvní
partner povinen bezodkladně ji nahradit.
5, Na žádost Lesů ČR podle čl, IV. odst, 7 Smlouvy je .Smluvní partner povinen okamžitě omezit nebo zastavit
provádění činností nebo okamžitě ukončit neoprávněnou činnost.
6, Lesy ČR jsou oprávněny samy čí prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR kontrolovat
provádění činností. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi,
jsou Lesy ČR oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
činnosti prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Smluvní partner neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy.

VI.

Cena činností

1. Ceny za provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v příloze P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností),
Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty (DPH)1. DPH bude připočtena vc výši dle příslušného právního předpisu.
2. Podkladem pro fakturaci za provedené činnosti je písemný přehled činností provedených za daný kalendářní
měsíc potvrzený Lesy ČR a Smluvním partnerem (potvrzení převzetí činností).
3. Řádně provedené činnosti Smluvní partner Lesům ČR vyúčtuje jedenkrát měsíčně zpětně po potvrzení jejích
převzetí Lesy ČR, a to na základě řádně vystavené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené příslušným právním předpisem. Faktura musí být doručena Lesům ČR do 15. dne měsíce
následujícího po měsíci, o kterém se účtuje, V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho
měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň.
4. Cena za dílo bude splatná do dvaceti jedna (21) dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Lesům ČR.
5. Činností jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích plněních, která se považují za uskutečněná
nejpozději poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce,
je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den trvání Smlouvy.
6. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany;
a) postoupit pohledávku, kterou má čijí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její. části; nebo
c) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vě, opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému
je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny
v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů.
7. V případě, že bude dle zákona c, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou
sc dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve,
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
VIL Záruka za jakost
1, Na pěstební činnosti poskytuje Smluvní partner Lesům CR záruku za jakost provedených Činností v době
trváni 12 měsíců, Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
VIII. Odpovědnost za škodu
1, Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou předcházet možným
újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
2. Smluvní partner odpovídá (a to i v případě, že tyto činností bude Smluvní partner- provádět prostřednictvím
třetích osob) zejména za;
a) škocíy na životním prostředí, životech a zdraví lidí a škody na majetku České republiky či jiných osob,
ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných čí nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných Čí. nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a
materiálů, Čí nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č, 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 32672004 Sb., o rostlinolékařské péči a o
změně některých souvisejících zákonů, zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, zákona ě, 254/2001 Sb,, o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon),
zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a.krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci,
vyhlášky ě, 327/2004 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších neeílových. organismů při
použití přípravků na ochranu rostlin (všechny ve znění pozdějších předpisů);
b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně
. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, zaviněnou činností Smluvního partnera;
c) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění odíraný zdraví a
bezpečnosti práce;
cl) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k. zabezpečení požární ochrany;

1 Je-li smluvní partner iieplátce DPH, jedná se o cenu konečnou.

e) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé činnosti
provedeny jinou osobou;
f) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými
právními předpisy,
3, Lesy ČR neodpovídají za protiprávní jednání, kterých se dopustí Smluvní partner, a za škody, které Smluvní
partner způsobí pří plnění Smlouvy nebo při jejím porušení. Toto platí i v případě, bude-lí Smluvní partner
plnit prostřednictvím třeli osoby,
4. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními předpisy, zejména
Občanským zákoníkem, Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností se řídí ustanovením
§ 2924 Občanského zákoníku, Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a
prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č, 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, vc znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy

IX.

1.

Doba trvání Smlouvy
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, žc
Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to;
• do 31.12.2019, nebo
• do dosažení finančního limitu 120 % z celkové nabídkové ceny (NCcfxkem) stanovené
v nabídkovém souboru, který Smluvní partner předložil ve své nabídce ve výběrovém řízení,
a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2.

3.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených
obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených ve Smlouvě, Písemné oznámení o
odstoupení musí obsahovat důvody odstoupení. Odstoupení nabývá účinností dnem následujícím po dni
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno datum
pozdější,
V případě, že Smluvní partner nezahájí provádění Pěstebních činností do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předání prvního Zadávacího listu, tato Smlouva šestým (6.) pracovních dnem zaniká. Lesy ČR jsou
v takovém případě oprávněny požadovat zaplacení smluvní pokuty dle či. X. odst. 2 této Smlouvy,

X.
Smluvní pokuty
1, Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud Smluvní partner neprovede činnosti v souladu s Projektem, a to ve výší 10 % z finančního
objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle přílohy P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností)
za nevykonanou činnost); s výjimkou případů, kdy bude neprovedení činností prokazatelně
způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami, případně jinými na vůli Smluvního
partnera nezávislými okolnostmi,
b) za porušení zákazu zastavit pohledávky dle článku VI. odst, 6 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10
% z hodnoty takto neoprávněně zastavené pohledávky, nejméně však 10,000,-Kč za každé
jednotlivé porušení tohoto zákazu,
2, Lesy ČR jsou oprávněny požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny
(NCcbukbm) v případě, že smluvní partner nezahájí provádění pěstebních činností dle této Smlouvy, a to ani
do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního Zadávacího listu, má-li prodlení Smluvního partnera za
následek zánik této Smlouvy,
3. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Lesů ČR
s platbou podle čl, VI Smlouvy za provedené činnosti ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den
prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních síran na náhradu vzniklé škody,

XI.
Vzájemná komunikace
1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle Smlouvy jsou:
za Lesy ČR:
funkce: zástupce lesního správce
adresa:
e-mail:
tel.:
za Smi, partnera:
funkce: Obchodník
adresa:
e-mail:
tel.:
2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny Činit jménem smluvních stran právní úkony směřující ke
změně, doplnění či zrušení Smlouvy, Každá ze smluvních síran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně
změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

1,

2.

3-

XII. Crimmal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)
Smluvní strany níže svým podpisem, stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i pří plnění této Smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství),
v důsledku ledy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb,, trestní zákoník, případně
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle
platných právních předpisů,
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv, Crimínal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému
jednání a nastavily postupy k prevencí a odhalování takového jednání.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých
jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp, Zákonem o
registru smluv.
2. Smlouvu lze měnit čí doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami, Písemná
forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy a pro vzdání se písemné formy.
3. Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana jedno vyhotovení.
4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně
způsobilé a oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením
a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.
6. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejněni je vyžadováno dle ust. §
219 Zákona o zadávání veřejných zakázek,
7. Smlouva v okamžiku jejího uzavření obsahuje tyto přílohy, jež tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. Pí
Příloha č. P2
Příloha ě. P3
Příloha č. Z1
Příloha č. Z2
Příloha č. Z3

Projekt pěstebních činností
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část R - ceník SaMa)
Vzor Zadávacího listu
Ostatní informace
Zásady bezpečností a ochrany zdraví při práci

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

Za Objednatele
V Brandýse nad Labem dne

Za Zhotovitele
2 0. 11. 2D1.Q

V Bohdaně! dne

' " • '/v?.

Ředitel KŘ Brandýs nad Labem

člen představenstva společnosti

Lesy České republiky, s.p.

Zelená biomasa a.s.

Příloha č. PI PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
1.-081 i,g

mvo-1183 předávací protokol pěst.prací kak, dle revírů a jprl

kAcov

i2/201 e t>roj .ťok:20is i.iht

1
1

Bak TP Re- Cen«kód Hes. Porost In- Plocha
ha
vir Výk+pdv reál {JRRL) dex

Množství Cen.
techn,jodu MJ

Materiál Dód
dř. kód mat

Další požadavky a poznámky
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Da tum
předání

Výběrová kritéria:
("12 Rol," ~ 2019) a
("38 Číslo zakázky" » 539) a
("21 Útvar výlohový" je v seznamu
U,

2) ))

Odběrateli

LESÍ ČESKÉ REPUBLIKY, s.p, tlradeo Králové -

1,3 Kácuv

Dodavatel:

039

9

1

Zakázka

:

039

9

1 011 - Vykazování ploch po těžba

Revír; Černíny

Typ projektu; Ostatní projekt

011 lll-

539

9

OU 1U 12 999X999
1 011 111 podvýkon celkem

539

9

1

539

9

1 - Konec protokolu za revír

011“Vyklí*,ploch

10,00
10,00

0000,000
0000,000

10,00

0000,000

po těž,

v tom výkonf-podvýkon:
031 131

křědáno dodavateli prací dne:

Zpracováno dno25.9.2019 ?): db 149,

1 v rámci zakázky:539-

10,00

,

typu projektuíOstatní projekt

8000,000

Za odběratele:

, všechna [střediska

Zn dodavatele;

1-1B7 Í,S Kácov

MVO-1183 PftECAVACÍ PROTOKOL PĚST. PRACÍ ZAK, DLE REVÍRŮ A JÍ-KL

Za): Ti-’ Ke- Cen.kód Mě a. Porost In- Blecha
vír Výk+pdv rea 1 ÍJPRL) dex
ha

Množství Cen,
lochu.jedn MJ

Materiál Dod
dř. kód mat

12/2010 Proj . i:ot;; 2019 I.IKT

Další požadavky a poznámky
lesní aprávy,revíru vůči dodavatel i

Datum
předáni

o) i LESY ČIISKIÍ REPUBLIK*, 8.p. Hnxjec Králové - 1,8 Káoov
Dodavatel;

539

9

2

Zafcásfca

:

539

9

2 011 - Vykli^ováni ploch po těžbo

011 lil
ou 111 12 999X999

Typ projektuj Ostatní projekt

2,50

53*1

9

2 011 lil. podvýkon nolke

2,50

2000,000
2000,000

539

9

2 OU-VykHk.ploch po těl,

2,50

2000,000

539

9

2 - Konec protokolu za revír

2 v rámci zakázky5539“

Revírt Podiňoky

, typ u p to je I; tu: Os-fc a t n i projekt

v Lota výkoíM-podvýkojK

011 lil

Předáno dodavateli prací dne:

Zpracováno dno25.9>2019 9: <15:49,

2,50

2000,000

Za odběratele:

všechna střediska

Za dodavatele:

1

1.-107 liS Kácov

MVO-U83 PŘEDÁVACÍ PROTOKÓI, PÍŠ8'Í\ PRACÍ ZMi. OLE REVÍRŮ A JPRí,

12/2010 Pro | . rok i 2019 LIST

1

3
Zak TI? Uq- Cen,kód tóěs. Porost Xn~ Plocha
ha
vír Výk+pdv reál (JP1U4 dey.
339 Sumář- zakázky
011 m
* 01 i

celkem

Zpracováno dne25.1),/Ol9 9:45:49/

12,50
12,50

MnoŽístvi Cen*
Uechn,jedn MJ

Materiál Dod
út, kód ma l

Dalfíi požadavky a poznámky

le&tni oprávy,révírů vůči dodá vat: e.U.

dlo výkonů a podvýkonů:
10000,000
10000,000
Vykl.izováni ploch po těžbo

, vň ach ha 31. i: cd í 3 ka

Dni um
předáni

1 — 107 Lfí Kác.ov
Proj.roh:2019 LIST

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. OLE REVÍRŮ A JEKL

12/2018

1

4
f

i

“r—r—

i—

r '

r • ‘

i-----------r~

i----- -

r

n

ZakITPI Re-1Cen, kód\\M\n. | Porost 11n- Plochá | Množství |Cen« Materiál. jf)ad|
Datum
(
|fcechn.jedn| MJ | dř. kód jmatj
j
| vir | Výk+pdvjreál|(JEKL)|dex
ha
předáni
1
<
i
1 i
i
<
i
i
i
i
i
t
f
(kontr. čísla)
ÚHRN 18? ),S Kácov
12,50 10000,000
Seznam projektových zakázek PO:
539

Zpracováno dne25.9,2019 9:45:40,

Další požadavky a poznámky
lesní správy,revírů vůči dodavateli

, všechna střediska

Příloha č, P2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Základní ustanovení
I.
I.

II.

III.

IV.

V.

Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze Z2 - Ostatní informace.
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze Z2 - Ostatní informace
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů,
přepravek, 'zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nej později clo
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich
skladu),
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádné ošetřeny do konce
směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je
možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli Činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
Pří veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu,

Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činnosti
Vyldizování ploch po těžbě
11 110 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně s následným odebráním vyvezeného
klestu:
Vyvézt volně ložené těžební zbytky na ploše na skládky vymezené k tomuto účelu a zde je zpracovat.
Odebrány budou veškeré těžební zbytky volně ložené na ploše tak, jak napadají při těžbě dřeva, které
lze mechanizované posbírat. Těžební zbytky soustředěné do hromad na odvozním rnístč musí být z
OM zcela odstraněny.

1/1

Ostatní informace
kód zakázky:
název zakázky:
číslo OJ:
název OJ:
číslo KŘ:
název KŘ:
výměra [ha]:
Celková cena (KČ):

187639
Vykllzovánl ploch po těžbě - revíry Černíny, Podlí

187
LS Kácov

21
Brandýs nad Labem
2 420
I ZJUUU

Specifika SŮJ; Zakázka se nachází na SÚJ Kácov • revir Černíny, Podmoky
Na revírech "Černíny, Podmoky nejsou žádná ŽČHÚ, ĚVL, pásmo hypienícké ochrany vódnícii zdrojů
árií genové základný
6Í1 i i 6 - Čkííd klestu bez páleni ručně i mechanizované
Jehličnatý klesl - 09%
Úklid kíeslu mecháňfeovaně, ručně - jedná se o vyvezeni těžebních zbytků a klestu z ploch po těžbě
s povinnosti odebral vyvezený klest poskytovatelem služby. Odebrány budou veškeré těžební zbytky,
které lze mechanizovaně posbírat

akceptoval:
datum; 3,10.2019

, ředitel společnosti

Lesy Česká republiky, s. p.

1/1

Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (Cpe);
kód zakázky: 187539
název Vykllzování ploch po těžbě - revíry Černíny, Podmoky
zakázky:
název OJ: LS Kécov

firma:
Id:
ulice:

450 000 KČ

ená blomasa, a,s.
28280407

obec:

Bohdanei 87
Bohdaneč
26525

MJ

počet MJ

1
CK
11110

podvýkon
Úklid ktastu (bez páleni) - ruině i mech. - lehl.+llsl.

m3

10 000,000

vypracoval: titul,Jméno, přljmonl funkce
datum: 3.10.201B

cena
ÍKC/MJ)
4Š1

poznámka

________ _
podpis

Losy české rnpubliky, s, p.

Příloha C. ZA Vzor zadávacího listu - pěstební ěhinosti

Zc dne

Zadávací list c
Adresa SP:

IČO:
DIČ:
PSČ:
Adresa Lesů Č R: Lesy České republiky, s.p,, lesní správa
■

IČO:
DIČ:

42196451
CZ 42196451

Předmět objed rávky:

porost

Dne:

Dne:

výkon

t,j.

Poznámka

množství

Za Lesy ČR převzal

Za Lesy ČR akceptoval

Za SP předal

Příloha o. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

V zadávacím listu vymezí a uvede objednatel další podmínky, které je dodavatel povinen dodržet,
zejména:
•
•

Skládky, které bude dodavatel užívat v souvislostí s plněním smlouvy
Termín, v němž musí být těžební zbytky odvezeny z lokality P, lokality OM a vymezené
skládky a termín, v němž musí být Místo plnění předáno zpět objednateli

Podmínily a požadavky uvedení v Zadávacím listu jsou pro SP závazné.
Teprve po převzetí Zadávacího listu a jeho podpisu ze strany LCR, čímž současně dojde k předání
(za LČR) a převzetí (za SP) Těžebních zbytků, je SP oprávněn zahájit Činností spojené
s vymezeným předmětem plnění této smlouvy,

Místem plnění je revír Černíny, Podmoky
Porostní mapa se zákresem dotčené plochy bude smluvnímu partnerovi předána spolu se zadávacím
listem

Příloha č, Z3 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č.......................
1, Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2, V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
“hasiče
- lékařskou záchrannou službu
-policii
- integrovaný záchranný systém
- revírníka;

telefonní'číslo
150
155
158
112

- revírník - revír Černíny - revírník - revír Podmoky 3. Smluvní partner:
3.1 Pří provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování
obecně závazných právních předpisů k bezpečností a ochraně zdraví při prácí, k požární
ochraně a k ochraně životního prostředí,
3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku
pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení
vlády ě, 201/2010 Sb,, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdáleností při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů
nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
h) za používání biologicky odbouratelných. olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde pří zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálii Či závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,
j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci čí spolupracovníci dopravou osob nebo
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich bezprostředním
okolí nebo cestou z místa plnění,
k) stabilizaci lesních skládek dříví.

