
č.j. SNPCS 00512/2021

Smlouva o dilo č. 2021/37

1/118/LS/21

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

v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

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

IČ: 06342477

DIČ: cz 06342477

zastoupená: Bc. Robertem Marešem, ředitelem odboru péče o ekosystémy,

jako objednatel na straně jedné (dálejen „objednatel“)

a

firma (podnikatel): Marek Klofáč IČ: 460 45 902 DIČ: CZ 7410262387

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/ž/Má

jako zhotovitel na straně druhé (dálejen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo na území NPČŠ:

Těžba a přiblížení dříví UKT viz příloha č.1 a 2, dle pokynů ředitele odboru péče o ekosystémy a objednatel

se zavazuje za provedené dílo zapEatit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předatjej objednateli do 30.04.2021

Pruběh provádění díla bude koordinován objednatelem.

III. Cena díla, platební podmínky

3.1. Sjednaná cena dílaje uvedena v příloze č. 1 a 2

Celková cena díla nepřesáhne částku 443 564 Kč bez DPH, 536 639,84 Kč včetně DPH

3.2. Dílo bude předáváno průběžně, jak budou dokončenyjednotlivé partie (nebo porostní skupiny) nebo jejich

ucelené částí.

3.3. Na základě dokladu o provedení a převzetí díla (nebo jeho ucelené části) odsouhlaseném smluvními

stranami (zpravidla výrobně — mzdový lístek), vystaví zhotovitel fakturu, kterou zašle na adresu objednatele.

3.4. Faktura bude vystavena do 5—ti dnů od předání díla a nejpozději násEedující den zaslána na adresu

objednatele, nejpozději však do 10. 12. příslušného kalendářního roku. Faktura bude splňovat náležitosti

stanovené právními předpisy. Přílohou faktury bude originál výrobně-mzdového lístku nebo jiného dokladu.

3.5. Faktury budou mít splatnost 21 dní, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení faktury objednateli.

Objednatel může faktury vrátit do datajejich 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.



IV. Ostatní podmínkv smlouvy:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednanou práci kvalitně a bude dbát. aby svojí činností nezpůsobil Škody na

lesních porostech (zejména na přirozeném zmlazení) a ostatním majetku objednatele. V opačném případě

souhlasí s úhradou této škody. Pokud zhotovitel bude kprovedení díla používat mechanizační prostředky je

povinností zhotovitele používat ekologicky odbouratelné oleje.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo okamžitě zastavit provádění díla zhotovitelem v případech. kdy tato činnost

vede k porušení platných právních předpisů. Ustní požadavek na zastavení provádění díla musí být bez

zbytečných průtahů doplněn písemnou formou. Nesouhlas zhotovitele nemá odkladný účinek.

4.3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla každou neděli a státní svátek nedohodne-li se s objednatelem

jinak.

V. Sankce při porušení smluvních povinností:

5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z

prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

5.2. V případě dodání vadného díla. pokud půjde o vady neopravitelné na náklad zhotovitele. uhradí zhotovitel

objednateli do 30-ti dnů po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předávané části díla (dle odst. 3.2.

této smlouvy) dotčené vadami.

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

zajišťované povinnosti.

V1. Závěrečná ustanovení:

6.1. Nedílnou součástí smlouvy je dohoda objednatele a zhotovitele o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě kdy zhotovitel nepoužívá ekologicky odbouratelné

oleje.

6.3. Zhotovitel a s ním i všechny osoby. které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. jsou povinny při své

činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 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 oslabení

jeho stabilizační funkce.

- postupovat tak. aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo

ničeníjejich biotopů_ kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

- rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

- dodržovat zákaz kouřit v lesích

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech

stejnopisech. přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Učinnosti nabývá tato smlouva

dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 8b.. ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru

smluv zajistí objednatel.

6.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky. podepsanými

oběma smluvními stranami.

6.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy. včetně ceny díla.
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Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37

Těžební činnost Saula — Tokáň v roce 2021

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
   

Průměrná hmotnatost Surové kmenv a kulatina o „ ,
„ , , ' erezy o delce 3 - 6 m , , “

tezeneho kmene delce 8m + ' Nabldnuta cena v Kc

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

do 0.19 100 260,00 785.00 270,00 212 2 I 0.00 Kč

0,20 — 0.29 1.00 240,00 1.00 250,00 490,00 Kč

0.30 - 0.49 1,00 230,00 1,00 230,00 460.00 Kč

0.50 - 0.79 1.00 220,00 1,00 190,00 410,00 Kč

0,80 - 0,99 1.00 170,00 1.00 185,00 355.00 Kč

1,00 - 1.49 1.00 130,00 100 150,00 280,00 Kč

150 - 1,99 100 130,00 1.00 150,00 280,00 Kč

2.00 + 1.00 130,00 1.00 150,00 280,00 Kč

CELKEM 8,00 792,00 214 765,00 Kč

Celkem s DPH 259 865,65 Kč
 

Ceny jsou stanoveny na základě výběrového řízení z roku 2019

Datum: f

Podpis:

fi! / aku/7

  

 



Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37

 

Doplňující informace:

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

a tlouštěk výřezů včetně popisu rozměrů v „křidě“.

těžené dřeviny: smrk ztepilý, 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 1 m3, bez;1

přirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v násiedujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných udáiostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená 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 umístění jednotlivých revírů je součástí části IO — 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 o dílo.

— fakturaci za provedenou praci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak

100 m3) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

~ tato část zakázky bude soutěžena jako celek je 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 vice se cena za m3 zvýší až o 12%

2) při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m3 zvýší až o 15%

3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavětvených

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

4) při soustředěné kalamitní těžbě vývratů nebo zlomů se cena za m3 zvýší až o 10%

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

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

   



Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č, 2021/37

Těžební činnost Saula — Tokáň v roce 2021

Přibližování dřevní hmoty 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 + „ , _ ,,

, , . , , . , „ , , _ Mnoz , \alndnutu cena v Kc
\“ m Mnozstvl v ( ena 2:1 .\1n()l,st\'1 v ( cnn zn Množství v (cm: za \Inozstw (,enn 1:1 , „ , ( ena 1:1

m3 m3 m3 m3 m3 m3 v m3 n13 “u \ m3m3

do 100 m 1.00 210,00 1.00 210,00 1.00 205,00 1,00 200,00 825.00 KC

101 - 200 1.00 210,00 100 210,00 1.00 200,00 1.00 200,00 820.00 Kč

201 - 300 1.00 215,00 1.00 215,00 1.00 210,00 1.00 215,00 855.00 Kč

301 - 400 1.00 225,00 1.00 225,00 1.00 225,00 1.00 225,00 900.00 Kč

401 - 500 1.00 235,00 100 235,00 1.00 235,00 1.00 234,00 939.00 KC

CELKEM 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00% 4 339,00 Kč            
Přibližování dřevu UKT P - 0M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

a

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

v m Množství v (Tena za Množství v Cenn 1:1 Množství v Cena za Množství Cenu za MT”: Cenu za Nabídnutn cena V kč

Ill3 mJ I'll3 ml ml 1113 V ní! IllJ s“ '3‘ I“3

do 100 m 1.00 200,00 1.00 200,00 1.00 200,00 1.00 200,00 800.00 KG

101 - 200 1.00 210,00 1.00 210,00 1.00 210,00 1.00 210,00 840.00 Kč

201 - 300 1.00 220,00 100 220,00 1.00 220,00 1.00 220,00 880.00 Kč

301 — 400 1.00 230,00 1.00 230,00 1.00 230,00 1.00 230,00 920.00 Kč

401 - 500 1.00 240,00 1.00 240,00 100 240,00 1.00 240,00 960.00 KC

501 -600 1.00 250,00 [.00 250,00 100 250,00 100 250,00 1000.00 Kč

601 -700 1.00 260,00 1.00 260,00 100 260,00 1.00 260,00 1 0—10.00 Kč

701 -800 100 270,00 1.00 270,00 1.00 270,00 100 270,00 l 080.00 Kč

801 - 900 1.00 280,00 1.00 280,00 1.00 280,00 1.00 280,00 1 120.00 Kč

901 - 1000 1.00 290,00 741.00 290,00 1.00 290,00 1,00 290,00 215 760.00 KC

(* 111.1(1).“ 10,00 750,00 10,00 10.00 0.001% 224 400,00 Kč     
Íinnost Nabídnutá cena v Kč

Přibližování dřevu UKT P -VM. VM - VM. VM - OM 4 339.00 KC

Přibližování dřevu UKT P -()M 224 400.00 Kč

CELKEM 228 739.00 Kč

(Íelkem s DPH 276 774,19 Kč

 

(Ženy jsou stanoveny na základě výběrového řízení z roku 2019

0 % W= ,a ,;
Datum: „\ —- „ mě./\

Podpis:

  



Revit: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37

 

Doplňující informace:

- jendá se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližováuy budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m a surové kmen)

kráceně v půměru na dva kusy.

- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, 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 přirážek za ztížena

podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva

zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je 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 umístěni jednotlivých revírů je 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 o dílo.

- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m3) lze dohodnout fakturaci

po uzavřené části.

- tato část zakázky bude soutěžena jako 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:

l) 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 m3 zvýší až o 15%

5) při vyklízování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad I m se cena za m5 zvýší až o 30%

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

7) při vyklizováni lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamřtou, které prokazatelně ztěžuje

vyklízování, se cena za m3 zvýší až o 10%

8) při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jej íchž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich

překonání náklad opět přitáhnout se cena za m3 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

   



 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

(osol) právnických í fvzíckých)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dálcjen Správa) má zavedený preventivní system zajištění peče o

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy_ na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu jc

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

ochrany majetku:

[. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní ZPÚSObÍlOSl pro

prováděnou práci.

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

3. V souladu s § 104 zákona (1262/2006 5b.. musí při provádění prací externí firmy pouzivat, tam kde nelze

zjistit odstranění nebo dostatečně omezení rizik. příslušně osobní ochranné pracovní pomůcky; kterými se

na vlastní náklady vybaví. stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně

olwazovym balíčkem v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.

4. Práce musí být prováděny v souladu správními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo Životy osob. nebo

způsobit hmotně škody: případně zjisti příznaky takoveho nebezpečí. je povinen ihned přerušit praci a

oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.

6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o

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

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

7. V případě vzniku pracovniho urazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a

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

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

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

8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády 03390017 Sb.. v souladu s kterým

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

v souladu s jeho ustanoveními.

'liento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních

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

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.
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Véc: žádost o výjimku ze směrnice č.27

Vážený pane řediteli,

  

na základě článku lll., odstavce 1, směrnice č.2? o zadávání veřejných zakázek Vás

žádám o udělení výjimky z této smérnice. Jedná se o uzavření smlouvy o dílo na dobu určitou

do 30.04.2021, a to na odstranění nebezpečných stromů, které vážným způsobem ohrožují

elektrovod, telefonní vedení a účelovou komunikaci v úseku Saula — Tokáň. Smlouva bude

uzavřena sfirmou Marek Klofáč, která pro Správu NP již tuto činnost v uvedené lokalitě

zabezpečovala, z ohledem na nutnou součinnost s firmou ČEZ však musela být přerušena,

protože dle požadavků této firmy se bezpečnostní těžba mohla zrealizovat až od 2.2. 2021.

Celkové finanční plnění představuje v maximální a nepřekročitelná výši 443 504 tis. Kč bez

DPH do 30.04.2021. Dle výše uvedené směrnice by mělo být u zakázek nad 200000,- Kč bez

DPH. Cena tohoto díla je stanovena na základě vysoutěžených cen v roce 2019 a platných

pro těžební činnost v roce 2020.

Důvodem žádosti o výjimku je skutečnost, že firma Klofáč bude pokračovat v již započatěm

dile, na které byl již firmou ČEZ odsouhlasen a odborně proškolen, přičemž dílo bylo přerušeno

z důvodu požadavku firmy ČEZ.

S pozdravem a d'ky za pochopení, Správa Národního guzii-;;;

'. ' 2‘ „'N „ ,7

BC. Robert Mareš Ceske DVYL,rŠF>ku

Pražská 457/52, 107 ~16 Krásná Lip
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Udéluji / mžéěluji Vám výjimku ze směrnice č.27 a dem

vybranému dodava li souhlasím / neso Iasím.

Ing. Pavel Benda, Ph.D. — ředitel

 


