
č.j. SNPCS 01178/2021

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/37

1/118/LS/21

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 8952012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 45752, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 06342477

DIČ: cz 06342477

zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,0bjednatel“)

a

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

Se sídlem: Leopoldovská 380, 407 78 Velký Šenov _

Živnostenský list Ev.č. 350204—840—01 zapsaný dne: 3.4.2002 na OZU Městského úřadu

ve Šluknově pod č.j. 213 *O2v'04ž/Má

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy;

1. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení těžby a přiblížení dříví UKT viz příloha č.1 a 2 v hodnotě

191 504 Kč be/ DPH, 231 719,87 Kč včetně DPH.

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku 635 008 Kč bez DPH, 768 359,68 Kč včetně DPH.

VI. Závěrečná ustanovení:

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. Učinností nabývá tato smlouva

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

smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zustavaji v platnosti.

  
Správa Národního parku

České Švýcarsko

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Líp\

lČ: 06342477, DIČ: 020634247?
1
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Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37 dodatek č.1

Těžební činnost Saula - Tokáň V roce 2021

Těžba dřeva JMP, odvětvem', manipulace a měření dřevníhmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
   

Průměrná hmotnatost Surové kmeny a kulatina 0 „
„ Vyrezy o délce 3 — 6 m ,

tezeného kmene délce 8m + Nabldnutá cena v Kč

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

do 0,19 1,00 260,00 335,00 270,00 90 710,00 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 1,00 150,00 280,00 Kč

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

2,00 + 1,00 130,00 1,00 150,00 280,00 Kč

CELKEM 8,00 _ 342,00 r 93 265,00 Kč

CelkETn s DPH 112 850,65 Kč
 

Ceny jsou stanoveny na základě výběrového řízení z roku 2019

  

 



Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37 dodatek č.1

 

Doplňující informace:

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

a tlouštěk výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.

- 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

přirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných událostí (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 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 dilo 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 lm, 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. 2021/37dodatek č.1

Těžební činnost Saula - Tokáň v roce 2021

Přibližování dřevníhmoty UKT

Přibližování dřeva UKTP - VIM, VM- VM, WW- 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 Množstvív Cena za Množství v Cena za Množství Cena za ' Cena za Nabldnutá cena V Kč

m3 m3 m3 m3 m3 m3 v m3 m3 SMJV m3

B:

do 100 m 1,00 210,00 1,00 210,00 1,00 205,00 1,00 200,00 825,00 Kč

101 - 200 1,00 210,00 1,00 210,00 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 1,00 235,00 1,00 235,00 1,00 234,00 939,00 Kč

CELKEM 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 4 339,00 Kč       
Přibližování dřeva UKTP - 0M
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Vzdálenost do 0,14 0,15 - 0,29 0,30 — 0,99 1,00 - 1,99 2,00 + Nabídnutá cena v Kč

vm Množstvlv Cena za Muožstvív Cenaza Množství v Cena za Množství Cenaza Cena za

m3 m3 m3 m3 m3 mJ v tn3 mJ SM; m3

do 100 m 1,00 200,00 1,00 200,00 1,00 200,00 1,00 200,00 800,00 Kč

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 1,00 220,00 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 1,00 240,00 1,00 240,00 960,00 Kč

501 -600 1,00 250,00 1,00 250,00 1,00 250,00 1,00 250,00 1000,00 Kč

601 -700 1,00 260,00 1.00 260,00 1,00 260,00 1.00 260,00 1040,00 Kč

701-800 1,00 270,00 1,00 270,00 1,00 270,00 1,00 270,00 1080,00 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 1,00 290,00 291,00 290,00 1,00 290,00 1.00 290,00 85 260,00 Kč

CELKEM 10,00 300,00 10,00 10,00 0,00 93 900,00 Kč     
utá cena v Kč

dřeva UKT P - VM - VM. VM - OM 4 339 00 Kč

dřeva UKT P -O 93 900 00 Kč

CELKEM 98 239

Celkem s D 11

 

Ceny jsou stanoveny na základě výběrového řízení z roku 2019

v

Datum: /
/

Podpis:

  



Revír: LS Jetřichovice Příloha ke smlouvě č. 2021/37dodatek č.1

 

Doplňující informace:

- jendá se 0 klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 In a surové kmeny

krácené v půměru na dva kusy.

- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovká, 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 ztížené

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 umístění 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 prácí 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:

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 l m se cena za rn3 zvýší až 0 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 m3 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 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 vlečem'm 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

  
 


