
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

 

Smlouva o dílo, č.j. SNPCS 00664/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů

Článek 1.

M

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČ: 06342477

zastoupená Ing. Petr Kříž, ředitel

dále jen „ objednatel"

se sídlem Děčínská 139,407 21 česká Kamenice, IČ: 16441419

dále jen „zhotovitel ".

Článek 2.

Výchozí údaie o díle

. Název díla: „Odstranění stromů a kamenů padlých do vysokozátěžových bariér ve Hřensku".

. Předmětná lokalita (viz situační plánek) se nachází na pozemku s parcelním číslem 318/1 v k.ú.

Hřensko [648957] ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit objednateli.

Článek 3.

Předmět smlouvy

. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele zabezpečení předmětného skalního

svahu dle lokalizace ve článku 2. Budou provedeny práce dle cenové nabídky zhotovitele, která je

nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

. Zhotovitel bude postupovat s péčí řádného odborníka. Osoby a všechny věci povahy hmotné i

nehmotné, movité i nemovité, kteréjsou nutné a potřebné k řádnému splnění závazku

zhotovitele, podle této smlouvy, je zhotovitel povinen opatřit, a to na svůj náklad a na své

nebezpečí. Zejména pak zajistí bezpečnostní hlídky a zabezpečí prostor pod pracovištěm.

. Zhotovitel odstraní 18 ks stromů a 2 ks pískovcových bloků z vysokozátěžových bariér ve Hřensku.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

. Objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí

zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek 4.

Termín plnění

. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit

jej v termínu do 28.2.2023.

. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či

jeho části takto zdrženo.

. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli protokol o předání a

převzetí díla.
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Článek 5.

M

. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, v rozsahu uvedeném v cenově

nabídce, která je přílohou č 2 této smlouvy a činí 198.500 Kč, zhotovitel není plátcem DPH.

. Cena díla v sobě zahrnuje všechny práce, materiály, výkony a média, kterých je potřeba

k řádnému zahájení, provedení a dokončení díla.

Článek 6.

MW!

. Zhotovitel bude fakturovat po dokončení díla. Faktura bude splatná do 14-ti kalendářních dnů po

jejím doručení objednateli. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje

nesprávné nebo neúplně náležitosti či údaje.

. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude—li poslední den splatnosti

odepsána z účtu objednatele.

. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.

Článek 7.

Od ovědnost za vad

. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, v souladu

s obecně závaznými předpisy a technickými normami.

. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo v délce 24 měsíců. Záruční doba počne

plynout dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu objednatelem.

. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění závad v průběhu zhotovování díla a v záruční době

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit závady na náklady zhotovitele.

. Odstranění závad bude zahájeno ve lhůtě 10 dní od oznámení závady objednatelem a ukončeno

do 10-ti dní od zahájení odstranění závad, nebude—li písemně dohodnutjiný termín. lhůtu 10 dní

lze prodloužit v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožňují tyto práce

zahájit. O prodlouženítermínu musí být sepsán zápis.

Článek 8.

Smluvní sankce

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění či dobu na odstranění závad, sjednanou v této

smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši stanovené právními předpisy.

Pokud nastanou skutečnosti uvedené v článku 8.1, vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele

k úhradě smluvní pokuty.

Článek 9.

Kvalitativní podmínkv a provádění prací

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za případné škody či ublížení na zdraví osob vzniklé

v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny osoby,

které se budou pohybovat na staveništi, s bezpečnostním předpisem, který je nedílnou součástí
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této smlouvyjako příloha č. 2. Zhotovitel díla odpovídá za pořádek a čistotu na pracovištích,

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární opatření při provádění díla.

Zjisti—li zhotovitel nevhodnou povahu předaných pokynů nebo podkladů, je povinen upozornit na

tuto skutečnost objednatele. Jestliže nevhodně podklady nebo pokyny překážejí řádnému

provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny

pokynů nebo podkladů nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla za daných

podmínek. Při zastavení prací má zhotovitel právo 0 stejnou dobu prodloužit termín dokončení.

Článek 10.

w

Zjisti—li zhotovitel, že řádnému provádění prací brání překážky, které znemožňují provedení díla

dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se

svými povinnostmi, je oprávněn žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani v přiměřeně lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 — Bezpečnostní předpis, příloha č. 2 — Cenová

nabídka zhotovitele.

Článek 11.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním platného znění smlouvy, včetně ceny díla a

zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichžjeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho

připojují svě podpisy.

 

ředitel

Správa Národního parku České Švýcarsko
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Příloha č. 1 SNPCS 00664/2023

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený 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. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro

prováděnou práci.

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

3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 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.

4. Práce musí být prováděny v souladu s právními 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 hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci 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 z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na

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

7. V případě vzniku pracovního úrazu 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 úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec

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

8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým

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

v souladu sjeho 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:

Správa:

Zhotovitel:

 

Další případná ujednáníjsou přílohou tohoto předpisu.
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Příloha č. 1 SNPCS 00664/2023



SPRÁVA N/

Č

Příloha č.2 SNPČŠ 00664/2023

NABÍDKA c. 18NA00012
 

: n GIGA—)“)
: \; u—vL—vl:

_ DIČ C206342477

ecmská 139
. , _ Správa Národního parku České Švýcarsko

407 21 Ceska Kamemce Pražská 457,52

407 46 Krásná Lipa

o

 

c všimnu;

 

Mobil 728779431

E-mani pnp konadra©seznamcz

   

   

Tel :

Nabídka Č.: 18NAOOO12 *“ "H" W WW“ “

Datum zápisu 09 01 2023

Platno do,

Cent)—m Haf/[Hm] eve stravu; :“ Edem we?“ him 0 : gsowzz ve bauerv ; Hrevsw

Označení dodávky Množství J cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Strom silnejsi prúmer»Úsek u 3 ks 16 000,00 48 000.00 0% 0,00 48 000,00

hranic

Strom slabší průměr-Úsek Hotel 10 ks 3 000.00 30 000.00 0% 0,00 30 00000

Praha až Malinoý d0!

Strom Silnější průměr-Úsek Hotel 5 ks 16 500.00 82 500,00 0% 0.00 82 500,00

Praha až Malínový dů!

Pismvcove proxy 2 ks 1') 000,00 22 000.00 0% 0,00 22 000,00

Vedlejší režijní náklady-Spotřební 1 16 000,00 16 000,00 0% 0.00 16 000,00

maten’a’Ldoprava.

Součet položek _ 198 500,00 0,00 198 500,00

CELKEM K UHRADE 198 500,00

2 DPH

 

Vystavxl

   Ekonomicky a Informa y


