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8928/2017/302

I.
Smluvní Strany

Lesy České republiky, S.p.

IČO; 421 96 451

DIČ; CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, ředitelem Krajského ředitelství
Ing. Radkem Pomij em ž

e jen „ je na e )

a

JULEFA S.r.0.,
IČ: 15789721
DIČ: CZ15789721
místem podnikání: Chmelná 46, 382 03 Křemže
Zastoupené: jednatelem Josefem Jungvirtem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto smlouvu
o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Oprava LC Nad Koprnou“, evidenční číslo Zakázky 8928/2017/302 a to Za
podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nonnamia touto smlouvou.

2. V rámci plnění te'to Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
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Objednatel Se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu způsobem Smlouvou stanoveným.

Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení Víceprací
je možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že ani
při Vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Termín zahájení provádění díla: 10.7.2017

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději 21.7.2017 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, O něž došlo
k posunu Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce l z důvodu na straně objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a
neVykazuje-li Vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
Vykazující Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.

V případě, že Objednatel písemně požádá 0 přerušení prací na StaVbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo Ve Výši 56.967,-Kč bez
DPH, Slovy padesátšesttisícdevětsetšedesátsedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno
Ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.
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2. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je

l.

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“).. Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

Q není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové Soustavv URS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně
vystaveného po provedeni díla a doručeného objednateli

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,

VI.
Provádění prací

Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení
Odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. lI. odst. 5 této Smlouvy.
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2. V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání rozhodnutí Orgánů
Vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je Objednatel povinen urychleně
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádajívli Si
tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.

3. Pokud Zhotovitel použije pro Splnění díla Subdodavatele, nese vůči objednateli Odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje subddodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu provádčněho díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné
nedostatky musí obj ednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo
jinou prokaz'atelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných Vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k Zahájení prací, posunuje se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení dila O počet dnů, po který je objednatel v prodlení S řádným
zajištěním Staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala Okolí
Stavby. Odebrané energie a VOdu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve Výkazech Výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných Vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
dila.

4. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví Všech osob V prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících se
V sousedství Staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci nastaveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdravi při práci napracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na sVé náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoza uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby Ve smyslu§ 133 Stavebního zákona a Zajistí nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovenépřiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající seprovádění Stavebních prací, ZajistíVpotřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
Všechny Věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, jepovinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisynebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsousoučástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídajícítéto smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů předzabudováním.

Zhotovitel se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele S obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu.Seznámení proběhne Vždy v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu. Učast obsluhy přiZaškolení Zajišťuje objednatel.

Zhotovitel Vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomtotermínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstraněníVad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předán a převzetí díla_

`

Objednatel Zhotovené dílo prohlédne a Výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, kterýbude o předání Sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména Zhodnocení jakostiprovedených prací, Soupis Zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejichodstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášeníobjednatele, Zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřenpodpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele.
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2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude Soupis Vad anedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež Vykazuje Vady, objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl obj ednatel povinenzhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou V předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele vužívání díla nebo snižovat jeho provozní Spolehlivost.

IX.
Záruka'a' uplatnění práv Z odpovědnosti za Vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli zárukuizaI jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se za to, že Vadu uznává.Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-liobjednatel zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel požaduje odstranění Vady dodáním chybějící Věci,je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou Věci, je-li možné Vadu odstranitOpravou Věci.

fl X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu VeVýši 0,1 % Z dohodnuté ceny Za dílo za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení. V případěprodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvní pokutu Za první jeden měsíc prodlení Ve Výši dle tohoto Odstavce a Smluvní pokutu VeVýši dle odstavce 2. 1

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce Vrozporu stoutoSmlouvou (např. nekvalitně, V rozporu S projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit objednateliSmluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny takových prací dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy,přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadněprovedené. V případě, že se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc,je povinen Objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny prací, jež Zbývá provést dořádného zhotovení díla dle této smlouvy, dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je taktoV prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky Zakaždý, byťi Započatý den prodlení.
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4. V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. IX. OdSt° 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen ZaplatitObjednateli Smluvní pokutu ve výši 500,-a Kč za každý případ a, byt'a i Započatý kalendářní denprodlení.

5. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere navědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádnéhodokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěnémSmluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní Od jejího doručení povinné Straně.

XI.
Odstoupení 0d smlouvv

l. Od této smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a Vpřípadech Stanovených občanským zákoníkemanebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je Oprávněn Od této smlouvy odstoupit Zejména v případě:- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, žepovinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele Od tétoSmlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit 0d této Smlouvy zejména vpřípadě prodlení objednateleSe zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
2. V záležitostech, ktere' nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí Obecně Závaznýmiprávními předpisy, zejména Občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním celé tétoSmlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje veSmlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací aúdajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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5. Tato smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopiseeh, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

v Českém Krumıøvč, dne; 4.7čá.2017

mg ULEĚFA ťšščżffChmelná 46 382 O

e na e 4 .
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Ššfăä š LĚST RŮZP ĹŽ ÉĹÍĹYU

Nćı/m fläfflxxn LC Nad Kopmøu ~ Oprava LC a tečny

Năuı'ˇv =›Ĺ WM;

MIQII'I

IC

OIJÉHXIHAXLI

F'mıa'nlzìžì'

Zixfıifln

1m, Kššıel SJM!

DnvfżL4 229 052057 ł (ČZ-CPŘ

V? (ĹUˇV'

Poceâìı=`z

O OO O

Měrné a účeìovè jednotky

Naklflıly," 1 my

0,00
Rozpočìové náklady v CZK

A
'ı HSV

Základna' rozp. náklady B Doplňkové
[mvłˇ \, 3 '31850 :3 .Práce pře, :as

2 rvınnızflx 2648900 9 Bęzpęvnè ,00:11.

,k x/ U k (Í) O 'TO Knłtumš pżımálˇàa

MW izín/ ŰUU U

5 "M" DUHA via /' 23 f) 1 UJŤJU

ˇt Hmmm Y 7 74000
ZRN (r' 15] ›2 DN (i. 8.11)

20195 z! Knmıp! Cınnnsl

C;
0,00 13

náklady Náklady na umísżënı' Stavby
Zah/uni ťtavf-flišw

0.00 M' Pmpčkľme prava

0,00 15 LJSnšnfln v

0,00

,Jmá` VRN

VR“ Z ıogpmˇílw

ł [9 VRN (Ť, 13018)

0,00 22 05mm; zzáêxızvıì,

f
x) má;

v

Projêkíaııí. Zh OtovžteL (DS-:jednatel D Celkem bez DPH
D P H "/n

Jadadı.

Cena s DPH

Přípočćy a Odpoćty
Ůuría KULAMLQ?

'1. ni-znłnıiˇvx'ą

Zvyhodnšw:

Smlouva 0 [If/O č. S928/2017/302
strana č.9

Í'fiľh' m,“

5695/15“



HašK/QPWULACE Rüzšfiżífššì'ı'ìj
Sim/hal LC. Nnd Kopııìťıu ‹ Opava UÍˇ, a (Oćny
Objem“

v „__ v _ 0, `

HSV Prime a Cłödàvky HSV 1 228,50 20 489.00 27 717,50 0,003 0000 1

i 20mm praiíe 1 228.50 14 27'\.50 '§55 500,01) 07003 UIJSTH!

998 Presun hmm 0,00 12 217,50 12 217,50 9,000 (J äıiìu

i\'›` pr'č'wë H dodávky WI 21 510,00 7 740,00 29 250.00 125,073 0000 L

464W 29mm práce při eKh:mOnt.pracích 21 510,00 7 740000 29 250.00 1254973 000.“

Cfžłkflm 22 738,50 34 22900 56 907.50 1257070 0000
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