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Č.j. SNPCS 808/2018

SMLOUVA O DILO 2/118/JAP/18

Přibližování dřeva UKT na revíru Pravčická brána

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

v platném znění

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČ:

06342477

DIC‘: C206342477

zastoupena: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy

(dálcjen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Marek Klofáč

Sc sídlem:

Živnostenský li>

\ e Šluknov c—

pod Č.j. 2 l 3/()2"04/?/I\12'1

IČ: 460 45 902

DIČ: cz 7410262387

  

 

zapsaný dne: 3.4.2002 na ()Žť' Městského úřadu

(dálejcn ..zhotovitel'“)

Clanek 2.

Předmět smlouvy. práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje na sv uj naklad a na své nebezpečí provést dilo specifikované v příloze Č.l. která je nedílnou součástí této „smlouvy. Smluvní strany prohlašují. že budou považovat údajespecifikované v příloze &. ] za správné. pokud rozdil mezi dílem v_vmczenvm v příloze č. l &dílem skutečné provedeným nepřesáhne 15 %.
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Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokvnv a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu.který je specitikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup nadotčené pozemk) za účelem prov edeni díla. dílo prosté všech vad a nedodělku převzít a zaplatitsjednanou cenu.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou spceiíikaci uvedenou v příloze (:. l a pokynyobjednatele.
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Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo kvalitne aje povinen při provádění díla dbát naminimalizaci škod na lesnich porostech a ostatním majetku objednatele. Pokud dojde kpoškození stromu \ porostu. je zhotovitel povinen poškozeni ihned ošetřit vlastními chemickýmipřiprav k) (dle seznamu registrovaných přípravku na ochranu lesa). Pokud dojde k poškozenípudniho povrchu erozními r_v'hami \ dusledku činnosti zhotovitele či prov ozcm mechanizačníchprostředku (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén dopúvodního stavu. V případě. že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cestv či svažnice nadrámec běžného opotřebení. provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohotoustanoveníje duvodem pro nepřevzcti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen při prováděnídíla pouzív at ekologicky odbouratelné oleje.
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4.1.

Zhotovitel je povinen přerušit provádění dila každou neděli a ve státní svátek. nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

Zhotovitel je povinen přiblížit dřevní hmotu z lokality P na lokalitu OM (z lokality P na

lokalitu VM) (_Z lokality VM na lokalitu OM) nejpozději do 3 týdnu od jejího vyrobení.

nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5. den od

výzvy objednatele (telefonické výzvy). Dílo bude prováděno postupně. provádění díla bude

koordinováno objednatelem a dílo bude dokončeno nejpozději do 10. 12. 2018.

Clánek 3.

Cena a platební podmínky

Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. ]. (nabídkov'v list) a činí 83 870 Kč bez DPH,

101 482.70 včetně DPH.

erotovitelje oprávněn fakturov'at prov áděne' dílo postupně po uzav ření partie (pracoviště určené

číslem porostni skupin)) na základě dokladu o provedení a převzetí díla. resp. jeho ucelené

části. odsouhlasenem smluvními stranami (zpravidla výrobně mzdový lístek). Cena provedené

části dila bude stanov ena jako násobek provedené časti díla a ceny díla za technickou jednotku

v konkrétním porostu. Dílo lze považovat za provedené pouze vpřípadě. že je pracoviště

předáno bez poškození lesního porostu. respektive s včas ošetřeným poškozením stromů.

poškozeni terenu. lesních cest a sv'ážnic dle odst. 2.4. této smlouvy.

Fakturjv budou mít náležitosti stanovene práv nimi předpis). označení provedeného dila — číslo

Srnlouvyodilo výkon objem díla(technicke jednotky).

Faktury budou mit splatnost 21 dní. přičemž lhutá splatnosti počíná běžet dnem doručení faktury

objednateli. Objednatel muže faktur) vrátit do data jejich splatnosti. pokud obsahrrjí nesprávné

nebo neúplně náležitosti či udaje. Nová lhuta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené

faktur) objednateli. Fakturov aná částka bude považov ána za uhrazenou včas. bude-li posledního

dne stanovene lhutv splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze vpřípadě. že údaj o množství

(technicke jednotky) uvedený v' technické specifikaci (příloze č.l ke smlouvě) bude menší než

objem skutečně provedeného díla. Cena díla. provedeného nad objem uvedený v technické

specifikaci. bude stanov ena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem

díla. který je uveden v technické speeitikaci a cen_v díla za technickou jednotku v konkrétním

porostu.

Konečnou fakturu zhotovitel v_vstaví nejpozději do l0.12.2018. po předání a převzetí díla na

základě potv rzení o přev zeti díla objednatelem ve stanoveném objemu.

Clánek 4.

Smluvní sankce

V případě nedodržení smluvního ujednání dle odstavce 2.6. této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu lOO.- Kč za každý \ určeném termínu nepřiblíženv m“ dřevní

lrmotv.

Za každý poškozený a do konce pracovní směnv neošetřený strom zaplatí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu 100.- Kč.

Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škodv v plném rozsahu

vzniklé ze zajišt'ov ane povinnosti.



4.4. V případě prodlení objednatele s placením taktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateliúrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

4.5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy vyzve písemnou formouobjednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty.

Článek 5.

()statm' ujednání

5.]. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjisti-li. žezhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi. je oprávněn žádat po zhotoviteliprovádění díla řádnym zpusobem.

5.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě. kdy zhotovitel nepoužívá ekologickyodbouratelné oleje nebo v případě zpusobení Škody přesahující 5.000.— Kč.

5.3 Zhotovitel a s ním i všechny osoby; které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. jsoupov inny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanov ení zákona č. ] l4/l992 Sb..o ochraně přírody a krajiny. v platném znění. a dalších předpisu na ochranu Životního prostředí.zejmena:

— dodržovat zákaz. zasahovat do přirozeného v_v'v oje skalních utvaru.
- plnit předmět smlouvy pouze tak. aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebooslabeníjeho stabilizační funkce.

- postupovat tak. aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynuživočichu nebo niěeníjeiich biotopu. kteremu lze zabranit technicky i ekonomicky dostupnýmiprostředky.

- dodržovat zákaz kouřit v lesích.

- rozdělávat nebo udržovat otev řeně ohně.

5.4. Zhotovitel be/vy'hradně souhlasí se zveřejněním plneho znění smlouvy. včetně ceny díla.

5.5. Tato smlouva se v_vhotov uje vc Ct) řech stejnopisech. z nichž jeden obdrží zhotovitel a třiobjednatel.

5.6. Tato smlouva naby'vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 3402015 Sb.. ve znění pozdějších předpisu.Zveřejnění \ registru smluv zajistí objednatel.
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Nedílnou součástí této smlouvy je příloha ě.l , nabídkovy list části zakazky sjejim ěíselny'moznačením. se specitikací předmětu zakázky a sjednaně ceny a příloha Č. 2 — dohoda objednatelea zhotovitele o zajištění bezpečnosti a ochrany zdrav i při práci.

5.8. lato smlouva muže b_v't měněna a doplňována pouze písemny'mi a oěíslovany'mi dodatky.podepsany'mi oběma smluv nimi stranami

V Jetřichov icích dne m “
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Přibližování dřevní 11motr UKT

Přibližovánídřeva UKT P- VM. V111 - WW. V111- 0111

 

 

 

 

  
  
 
 

 

 

 

      
          
      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 
 

      
 
       

Prnmčrná hmotnatost
Vzdálenost do 0.14 0.15 - 0.29 (1.30 - 0.99 1.00 - 1,99 2.00 + , , „\“ m „\lnožmí \“ ('cnn m Množství \ ('(-na 1:1 \lnožshí \“ (bun/.11 \lnožmí ("cnn m “”07: ('(-na z:! Nabídnuta cena \“ Kcm5 In" In3 In" m" m3 \ m3 m" ""? m3
do 100 m 4000 200,00 10.00 160,00 10.00 140,00 2.00 140.00

I 1 280.00 Kč
101 — 200 80,00 220,00 10.00 200,00 10.00 150,00 2.00 140.00

21 380.00 Kč
201 — 300 00,00 230.00 10.00 200,00 10.00 150.00 2.00 140.00

17 580.00 Kč
301 - 400 40.00 230.00 10.00 200.00 10.00 150.00 2.00 140,00

12 980.00 Kč
401 - 500 30.00 230.00 10.00 200.00 10.00 160.00 2.00 140.00

10780.00 KčCELKEM 250.00 50.00 50.00 10,00 0,00 7-1 000,00 Kč

Přibližování dřeva ( 'KT P - (),/ll

5

Vzdálenost _ do 0.1-1 0.15 - 0.2‘) 0.30 — 0.00 1.00 - 1.99 2.00 + , , , _\ m \lnožsní \ ( cm! l_il \lnožshí \ ('(-11:1 /:1 \lnožxhí \ ('t—nn ln \lnolshí ( vnn m \Inož ('cnn 7:1 E\nlndnuta cena V kčm“š mj m“ m" m= In“ \ m" m‘ ““i ‘ In"do 100 m 1.00 200.00 1.00 190.00 1.00 180.00 1.00 180.00
750.00 Kc101 - 200 1.00 210.00 1.00 210.00 1.00 190.00 1.00 190.00
800.00 Kč201 - 300 1.00 220.00 1.00 220.00 1.00 200.00 1.00 200.00
8—10.00 KC301 - 400 1.00 230.00 1.00 230.00 1.00 210.00 1.00 210.00
880.00 KG401 - 500 1.00 240.00 1.00 240.00 1.00 230.00 100 220.00
030.00 KC501 - 000 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 23000
080.00 Kc-601 - 700 1.00 280.00 1.00 280.00 1.00 260.00 1.00 240.00

I 060.00 Kc701 — 800 1.00 300.00 1.00 300.00 1.00 280.00 1.00 250.00
1 130.00 Kc801 - 900 1.00 320.00 1.00 320.00 1.00 290.00 1.00 290.00
| 220.00 Kc901 — 1000 1.00 340,00 1.00 340.00 1.00 300.00 1.00 300.00
1 280.00 KCCELKEM [ |0.00 10.00 10.00 10.001 ] 0,00 9 870.00 Kč
 
 

Přibližmúní dřeva UKT

Pí'ihližmímí dření 1'1\'1‘

Datum: Š'. ,;

Podpis:

P —\'.\1

P -().\1.

('cny jsou stanm on} nn 1.21“

,‘k/

'ínnost

. \'.\1— \'\1,\'.'\1—()\1

'I—ÍI.|\'1£,\1

('clkcm „\ DPH

  

ndč ústního cenového jednání

Nabídnutá cena \'

74 000.00 Kc

() 870,00 Kč

83 870,00 Kč

101 2.7 Kč
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[Díplňující informace:

- jendá se o klasické přibližování dřevu kolovým traktorem. přibližováný budou výřezý \ délkách 4. 5 a 6

m a surové kmený krácene' \ primeru na dva km}.

- přibližovane dřev iný: smrk žtcnilý. borovice vejmutovku. modřín evropský

- pro podání nabídký výplnte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách. dále uveďte

datum a podpis

- do výše uvedených tabulek v_vplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení ] m3, bez

přirážek za ztížené podmínky na p “acovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných
událostí (Živelná pohromy atp.) není v_vsoutěžená výše

přibližovanélio množství dřeva zaručitelná. *l'zn. množství přibližov'zineho dřeva jež: je předmětem

teto veřejné zakázký ve všech svých castech výchozí zplíinu težeb u v případě nutnosti zpracován

nepředvídatelných nahodilých težeb bude množství přibližovuného dřeva kolovým traktorem

uprav'ov ímo.

- za bezvadne prov edene dílo se pov užuje předání pracov iste s provedeným následným ošetření odřený'ch

stromu a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.

- mapa s v_vznačením umisteni jednotlivých rev íru je součástí Čllšil lO ~ listinné vzorý u přilohý

- termín provedení práce bude zakotven ve smlouv &. s prací na jednotlivých partiích musí být započato

do 5 dnu od výzv'ý' zciduv atele

- penále zu neplnění předmětu zukázký dle smlouv) o dílo & zu odstoupení od podepsané žšlliiOll\'_\ budou

zakotvena \ e vlastní smlouvě o dílo.

- fakturaci za provedenou práci lze provddet už po uzav ření partie. \ případe \ elke partie (více jak lOO

ms) lze dohodnout fakturaci po uzav řene cásti.

- tato Část zakázký bude souteženn jako celek je tedý nutne výplnit \ sechný výše uvedené tabulký.

- zadavatel si vý hruzuje právo nevýbrat žádného dodavatele

Podmínky pro navýšení cen) při přibližování dřeva kolovým traktorem:

l ) při vý klizovzini lanem nuv ijáku porostem ÍlLt \ zdcilenost \ etší než óll m se cenu za m’1 A ý'Ší až o 3000

Zl při v'ýklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25” o se cena za m1 /.\ ýsí a7 o lřioo

:) při výklizování lanem nav íjáku proti sv nhu se stoupáním nad 25° o se cena za m; zvýší až o 10” o

4) při vý klizování dříví z nárostu. při výsce nárostu do l m se cena za m; zv ý'sí až o 15" o

:) při v'ýklízovúní dříví z nárostu. při výšce nárostu nad 1 m se cena za m: zvýší až o 3000

ól při přetahování stromu do sireru pádu lanem navijáku se cena za m“ zvýší už o 35“ o

7) při výklizování lanem nav ijá'ýll kulmnitniho dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou. které

prokazatelné ztěžuje vý klízovtiní. se cena za m? zvýší už o 10%

8) při přibližování \“ mimořádne obtížných terenech s místý k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět

na zem a po jejich překonání náklad opet přitáhnout se cena za m; 7\ ý'sí až o 10° o

9) při přibližování dříví \ lecením nákladu ve \ rstve snehu nad 40 cm se cena za m.“ zvýší až. o 10“ o

lOl při souběhu podmínek pro zvýšení cený se týto podmínký sčítají                  
 



BEZPEČNO TNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM
(gob právnických i fvzickvch)

Společnost SNPČŠ má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Při provádění prací na pracovištích společností SNPČŠ na společných pracovištích a dodavatelských prací prospolečnost SNPČŠ je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

l.

:
J
l

Všichni zaměstnanci externí firm_v musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost proprováděnou prácí.

Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.V souladu s § 104 zákona 6262/2006 8b.. musí při provádění prací zaměstnanci externí firmy používat.tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezeni rizik. příslušné osobní ochranné pracovnípomůcky. kterými se sám na vlastní náklady vybaví. stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutíprvní pomoci a případně obvazovym balíčkem v případě. že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.Prace musi byt provát'lčny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví připráci.

Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí „ které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob. nebozpusobít hmotne škody _ případně zjistí příznaky takového nebezpečí_ je povinen ihned přerušit práci aoznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě společností SNPČŠ.
Před započetím prací je zastupce externí firmy povinen předat zástupci společností SNPČŠ písemnéinformování o rizicích vyplývajících zjeho činností na pracovištích společnosti SNPČŠ nebo společnýchpracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle 5 102 zákona č.262 2006 Sb.. zákoníku práce.V případě vzniku pracovního urazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci SNPČŠ apřizvat jej k sepsání záznamu o úrazu Zástupce SNPC'Š sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřovánípříčin urazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí. aby záznam sepsal sám odpovědny" zaměstnanecexterní firmy. Vedoucí externí firm} je pm ínen poskytnout kopií záznamu o úrazu zastupci SNPČŠ.Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády C228 2002 Sb.. v souladu s kterýmspolečnost SNPČŠ práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru organizuje. a zavazuje sepostupoyat v souladu sjeho ustanoveními.

'lento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodrzoyání ustanovení představuje porušení smluyníchpovinností. lixterní firma ručí za všechny škody. ktere porušením techto ustanovení vzniknou.

Kontakt/n'osu/)j- při zajíšt'oy ání zakazky jsou:

sNPCS

Další ujednáníjsou přílohou tohoto předpisu.

Datum: „'; „. 2018

v

  


