Dodatek č. ˇ02/2015

l|l| | _

)

5-_

g
ä=

SMLOUVA o PROVADENI I<oMıgLEgšNICH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DRIVI - 2013 - 2017

piš-

Název části veřejné zakázky: Nižbor

uzavřené podle Zákona č. 513/ 1991 Sb., Obchodního Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany:

1.

Lesy České republiky, S.p.
Se Sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
Oddíl AXII, Vložka 540

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Zastoupený Ing. Jiřím Makovcem, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad

Labem
bankovní Spojení:

(dále jen „Lesy Č “)
a

2.

O)

Il l łl

Číselný kód částí veřejné zakázky: 181004

JACER - CZ, a.S.

Se Sídlem /místem podnikání Náměstí Jana Koziny 28; 41761 Bystřany - Světice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem V Ústí nad Labem,
oddíl B, Vložka 1235

IČ: 25410105, DIČ: CZ 25410105

jednající/Zastoupena Martin Kýzl, místopředseda představenstva
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají tento dodatek Smlouvy
Obě smluvní Strany se dohodly:

VSouladu S ustanoveními Smlouvy O provádění komplexních lesnických činností a
prodeje dříví, článků IX., XIV., při dodržení Zásad Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, na níže uvedených upřesněných podmínkách příjmu
dříví na Lokalitě odvozní místo „OM“.

1. Všeobecné podmínky pro výrobu a příjem dříví na lokalitě
„OM - odvozní místo“

Příjem dříví na lokalitě OM je možný v případě realizace těžební činnosti
a)
harvestorovou či jinou Sortimentní technologií S navazujícím využitím vyvážecích
Souprav, v odůvodněných případech pak při použití technologie „komplexní četa“ proudová výroba.
b)

VZadávacím listu těžební činnosti a na Číselníku bude uvedena Zvolená

lokalita příjmu „OM“.

Kombinace lokalit příjmu dříví (P x OM) nebo Změna lokality příjmu
c)
vpı'ůběhu realizace těžební činnosti vjednom Porostu je přípustná jen po
předchozím písemném Souhlasu lesního Správce na základě písemného Zdůvodnění
smluvního partnera (výjimečné případy - porucha Stroje, dokončení pracoviště Se
Ztíženýıni terénními nebo klimatickými podmínkami atd). Kombinace lokalit či
Změna musí být uvedena V Zadávacím listu a na Číselníku.
Vpřípadě Soustřed'ování dříví Zvíce Porostů na jednu lokalitu „OM“, bude každá

hráň uloženého dříví identiﬁkována označením (čitelně Sprejem) příslušného
Porostu (JPRL).
d)

Soustřed'Ování hmoty z lokality „P“ na lokalitu „OM“ na které probíhá příjem

dříví, Inusí být zahájeno nejpozději do 14 dnů Od započetí těžby.

Vpřípadě udělení výjimky z ustanovení odst.3, článku IX. Základní zásady
e)
provádění Těžebních činností, Smlouvy o provádění komplexních lesnických
činností a prodeji dříví (předání číselníků až po vytěžení veškerého dříví v rámci
celého Porostu určeného k těžbě), se obě Strany dohodly na předávání průběžných
týdenních Číselníků realizované těžební činnosti.
f)

V Číselníku bude uveden Objem veškerého dříví nad 7 cm průměru (hroubí)

včetně hmoty, která nepodléhá povinnosti Smluvního partnera dle Přílohy č. T2 čl. V. odst. 1. (hmota na Slabéın konci S průměrem 7 cm je kratší než 2m).

g)

V případě předchozího povoleného příjmu dříví (viz bod b))na lokalitě

„OM“ je Smluvní partner povinen na Své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat
dříví, které má přejít do jeho vlastnictví dle Znění Smlouvy (čl. XV - Zásady prodeje

dříví, odst. 6.), jejích příloh a dodatků.
h)

Při Zvolenéın Způsobu příjmu dříví na Lokalitě „OM“ vhráních bude dříví

tříděno jednotlivě dle dřevin a ceníkových kódů

ch) Při zvoleném způsobu příjmu dříví na Lokalitě „OM“ v hráních může být
Stanoven objeın dříví v prostorových mírách i pro výřezy o délce 3,1 - 6 m, u dřevin
jehličnatých Se Středovou tloušťkou Iněřenou v kůře nad 38 cm a u dřevin listnatých
Se Středovou tloušťkou měřenou v kůře nad 20 cm. V případě využití této možnosti
bude pro výpočet výsledného Objemu dříví příslušné dřeviny použito převodních
koeﬁcientů uvedených v příloze č. Z2 - Ostatní informace.

2. Průměrná hmotnatost dříví těženého haı'vestory Se Stanoví
předem písemnou dohodou vZadávacím listu některým ztěchto
způsobů:

Odvozením zpočtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných
a)
projektem (počítadlo, Svěrkovací manuál, atd.) u těžeb mýtních úmyslných vždy, u
předmýtních úmyslných pouze pokud nebude haıvestor vytvářet nové, jednotlivě
nevyznačené linky.

Odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených
b)
kmenů v porostu, Zjištěného na Základě počtu těžených kmenů na Zkusné ploše,
vporostech do 40 let minimálně 1 Zkusná plocha o výıněře 0,01 ha na 1 ha,
v porostech přes 40 let u předmýtních úmyslných těžeb minimálně 1 Zkusná plocha
0,02ha na 1 ha.

Metodou Zjištění počtu vytěžených stromů Spočítáním všech pařezů v případě
c)
rychlého a bezodkladného Zpracování nahodilých těžeb.

d)

Metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou

(nástřik kácecí hlavicí apod.) a jejich evidenci v Číselníku.
II.

Upravené podmínky pro zpracování dříví z nahodilých těžeb v Souladu
Sustanoveními Smlouvy O provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví,
článků IX., XIV., při dodržení Zásad Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností, Přílohy č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům, při dodržení Zásad
BOZP a Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, na:

Při Zpracování roztroušené nahodilé těžby v předpokládaném množství dle
a)
Zadávacího listu do 20 m3 Za porostní skupinu je možný příjem dříví na Lokalitě
„OM“ Se Souhlasem místně příslušného revírníka. Zvolená a odsouhlasená lokalita
bude uvedena v Zadávacím listu a na Číselníku.
b)

Při zadání Zpracování dříví Z kalamitní těžby Smluvnímu partneru v

rozvrácených porostních Skupinách (narušená Statická Stabilita Stromů, roztříštěné

dříví, kalamitní boudy, napružené a nakloněně dříví apod), s ohledem na dodržení
Zásad BOZP provede příslušný Zaměstnanec LČR (revírník) kvalifikovaný odhad
množství kalamitní hmoty dle jednotlivých dřevin a ceníkových kódů. Do
Zadávacího listu a na číselník bude uvedena poznámka „KVALIFIKOVANY
ODHAD“. V případě příjmu tohoto dříví na lokalitě „OM“ v hráních, lze vyrobenou
hmotu uložit do jedné hráně bez rozdělení dle ceníkových kódů.

Při zadání Zpracování dříví Z nahodilé těžby S množstvím dříví v jednotlivých
c)
porostních Skupinách do 10 mS, lZe vrámci Oddělení lesa Vystavit Smluvnímu
partneru Souhrnný Zadávací list Se Soupiseın předmětných porostů. Soupis musí
obsahovat množství m3 dříví v členění dle jednotlivých porostních Skupin, dřevin,
ceníkových kódů a průměrné hmotnatosti.
III.

Pro naplnění článku VIII. Základní Zásady provádění Pěstebních činností, Smlouvy O
provádění lesnických činností a prodeji dříví, na použití formulářů týdenních „písemných
Soupisů provedených Pěstebních činností“ členěných Samostatně na Soupis realizovaného

Zalesnění a pěstební činnosti mimo Zalesnění. Uvedené formuláře jsou přílohou tohoto

dodatku.

IV.

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Oběma Smluvními stranami a je
platný do 31.12.2015.

Dodatek je Sepsán Ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá Ze Smluvních stran obdrží po

dvou.

V Brandýse nad Labem dne
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Lesy České republiky, S.p.
Ing. Jiří Makovec

e tel Krajského ředitelství Brandýs nad
Labem

V Brandýse nad Labem dne
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místopředseda představenstva
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