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Č. 10/2020

uzavřená dle ustanovení * 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, obČanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82

51401 Jilemnice
iČo: 00275808
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené: Ing. Snorbertem Martinem — vedoucím odboru
Tel.afax:
Kontaktní osoba:

A

B) Zhotovitel: Rypl Martin
Se sídlem: Jana Weisse 496,51401 Jilemnice
IČO: 61201961
DIČ: CZ 650 407 177 2
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Zastoupený: Martinem Ryplem
Kontakt: tel.: +

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Oprava a stavba oplocenek a individuálních ochran v lesích města Jilemnice— rok 2020“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plněni je provedeni následujících prací: oprava a stavba standartních oplocenek z oplocenkového pletiva
o výšce 1,6 m a individuálních ochran z oplocenkového pletiva o min. výšce 1,5 m, přičemž průměr ochran nebude
menší než 40 cm a ke každé ochraně musí být umístěn minimálně jeden kůl. Výroba kůlů a vzpěr v lesích města
Jilemnice v lokalitách a rozsahu, které určí objednatel.

V rámci sjednané smlouvy se bude jednat o pracovní úkony, které zahmují:
- přenášeni a umístěni kůlů
- vykopání či vyvrtáni jamky pro kůl
- umístění a stabilizace kůlů v jamce, přičemž minimálně každý třetí a každý rohový kůl oplocenky bude

stabilizován vzpěrou
- osazení kůlů pletivem
- oprava oplocení standartní způsobem
- výroba a instalace individuálních ochran
- výroba kůlů v k tomuto účelu vybraných porostech

Předmět dilaje dále vymezen obsahem následujícího dokumentu;
. položkový ceník prací

3. ČAS PLNĚNÍ
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A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení plnění se předpokládá: od 23. 2. 2020 (dle klimatických podmínek)
Ukončení plněni se předpokládá: do 17. 12. 2020 (dle klimatických podmínek)

B) V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na
straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v Čl. 3, bod A o dobu prodlení objednatele
se splněním jeho povinností.

C) Termín řádného dokončení dila bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší moci (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,

spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánovaně práce

D) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit
vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly
vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich
zahájením uvědomí objednatele.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených udržovacích prací,
tj. Po telefonickém objednání konkrétních prací v konkrétní lokalitě, následně kontrole a odsouhlaseni provedených
prací Poté může být vystavena faktura — daňový doklad. Doba
splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.
Platba bude výhradně v CZK.

5. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené
dílo stanovené dle oceněného položkového rozpočtu, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo celkem nepřekročí částku: bez DPH 100.000,- Kč
DPH 21% 21.000,- Kč
s DPH 121~°°°r Kč

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Místem plnění jsou pozemky města Jilemnice, k.ú. Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace
prací, tj. až do celkového převzetí dila objednatelem, stejně tak za škody způsobené činností třetí osobě.

B) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

8. SMLUVNÍ POKUTY

A) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstraněni
vady v záruční lhůtě 7 dní.

B) Smluvní strany se dohodly, že za nedodrženi terminu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodleni se splatností na účet
objednatele do 10 kalendářních dnů.
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující,
doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle Čl. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve
stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.

B) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy zní

vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve zněni pozdějších předpisů.
D) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření

smlouvy náleží každé smluvní straně jedno vyhotovení.
E) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podminek

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím).

F) Zhotovitel bere na vědomi, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazeni
nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

C) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne ..1 2020 V Jilemnici dne .. 1~..i,.. 2020

Ing. Martin Snorbert
vitele

[n Rypl
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Příloha č. 1— POLOŽKOVÝ CENÍK PRACÍ

POLOŽKA / POPIS PRACÍ CENA v KČ / bez DPH CENA v KČ / s DPH

Stavba oplocenky s výrobou kQlů a vzpěr 100 Kč/m 121 Kč/rn

Stavba oplocenky bez výroby kůlů a vzpěr 90 Kč/m 108,9 Kč/m

Stavba a umístění individuálních ochran s výrobou kůlů 95 Kč/ks 1 14,95 Kč/ks

Stavba a umístění individuálních ochran bez výroby kůlů 85 Kč/ks 102,85 Kč/ks

Oprava oplocenky s výrobou kůlů a vzpěr 40 Kč/m 48,4 Kč/m

Oprava oplocenky bez výroby kůlů a vzpěr 30 Kč/m 36,3 Kč/m





Příloha č. 1

MĚSTO JILEMNICE
PRŮVODKA K VZMR I. KATEGORIE

(hodnota 50001 Kč — 200 000 Kč bez DPH)

Evidenční číslo veřejné zakázky 10/2020
. . . ‚ Oprava a stavba oplocenek a individuálních ochran v lesích

Nazev verejne zakazky . . .

mesta Jilemnice — rok 2020
Druh veřejné zakázky Služby
Popis veřejné zakázky Oprava a stavba oplocenek a individuálních ochran
Místo plnění Lesy Města Jilemnice
Termín plnění únor až prosinec roku 2020
Zpracováno odborem Odbor rozvoje, investic a majetku
Vedoucí pracovník Ing. Marcela Morávková — vedoucí oddělení majetku

‚ . Rypl Martin, Jana Weisse 496,51401 Jilemnice, IČO:
Dodavatel (nazev, sidlo, IC) 61201961

Smluvní cena v Kč bez DPH 100 000
. . Potřeba realizovat a udržovat oplocení z důvodu ochranyZduvodneni MZD

Zpracováno dne 17. 2. 2020
Termín akceptace 19. 2. 2020
Podpis odpovědného vedoucího
pracovníka
SOUHlAS VEDOUC[H0 ODBORU1

ANO NE2
Zdůvodnění vedoucího odboru
V Jilemnici dne
Schválil (a) Ing. Martin Šnorbert —vedoucí ORIM

Podpis vedoucího odboru

L Nehodící se škrtněte.
2 Pakliže vedoucí odboru nesouhlasí $ návrhem vedoucího pracovníka, zdůvodní své rozhodnutí na řádku níže,

kde zároveň uvede případného vítězného dodavatele.




