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Č.j. SNPCS 1866/2018

SMLOUVA O DÍLO 5/118/JAP/18

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2018

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

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

IČO: 06342477

DIČ: CZ06342477

Zastoupcná: lng. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dálejen objednatel)

Zhotovitel: Marek Klofáč

Zivnostensky' li v.c. - - zapsaný dne: 3.4.2002 na OZU Městského úřadu
ve Šluknově

pod č.j. 213/02/04/aMá

IČ: 460 45 902

DIČ: cz 7410262387

(dálejen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svuj náklad a na své nebezpečí provést dílo specitikované v příloze č. 1. která je nedílnou
součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují. že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné. pokud
rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. l a dílem skutečně zhotovenym nepřesáhne 15 %.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny & úd'je potřebné k provedení díla v rozsahu kterýje specifikován
v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla_ dílo
prosté všech vad a nedodělku převzít a zaplatit.

Při provádění dílaje zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.

Žhotovitclje povinen při provádění díla dbát na minimali7aci škod na stávajícím porostu. pokud k poškození stromu v
porostu dojde. je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na
ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde kpoškození půdního povrchu erozními ry'hami v důsledku
činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředku (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po
provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě. že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty_
svážniee nad rámec běžného opotřebení. provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je
duvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění dila používat
ekologické odbouratelné oleje.

Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek. pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti
nejpozději 5.den od vyz\ y objednatele. (telefonické výzvy). Pruběh provádění díla bude koordinován objednatelem.
Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.03.20l9.

Zhotovitel se zavazuje provest přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu VM nejpozději do 3 týdnu od
vytěžení. nedohodne-li se sobjednatclem písemně jinak. V případě přiblížení dřevní hmoty vyvážecí soupravou se
zhotovitel zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality VM na lokalitu ()M nejpozději do 3 týdnu od
zadání prací, nedohodne—li se s objednatelem písemnějinak.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku zajakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí dila.
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Č'lanek 3.

Cena a platební podmínky

Sjednana cena díla je uvedena \' Přílo/e č. 1. (nabídkm'ý list) a činí 793 355 Kč bez DPH (959 959,55 Kč vč. DPH)

/.hoto\itel je oprz'nnčn lakturmat dílo postupne po dokončení díla \ dane porostní skupine. Dílo lze p0\ažo\ at za

dokončené pou/.e \' případě. že je \eškera dře\ní hmota přibližena na \'M či ().\l (\ případe \ý\ažeeíeh soupra\* na

OM) a praemištč je předano be/ poškožení pudniho po\rehu či lesního porostu. a s \čas ošetřeným poško/ením

stromu a pro\ edenými opra\ami cest dle bodu 2.4..

l—"akturý budou mít náležitosti podle obecne platných předpisu. označení /hoto\eneho díla * číslo Smlotn'ý' o dílo číslo

oblasti objem díla (technicke jednotky).

Fakturý \ýsta\ene zhotmitelem budou splatne do 2|. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel muže takturý

\'rátit do data jejich splatnosti. pokud obsahuji nespra\ne neho neúplné naležitosti či udaje. přičemž no\á lhuta

splatnosti opra\ene lakturý počína bežet dnem obdržení objednatelem. lfakturorana častka bude p0\*ažo\ana ža

uhraženou \ čas. bude—li posledniho dne stano\ ene lhutý splatnosti odepsana ! učtu objednatele

Sjednanou cenu díla je /hoto\itel oprt'nnen překročit pouye \ případě. že údaj o množst\í (technicke jednotký)

medený \ příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně pro\ edeneho díla. Cena díla. pro\ edeneho

nad rozsah n\edený' \“ příloze č.I. bude stano\ ena jako násobek rozdílu mezi skutečne pro\ edeným dílem a objemem

díla. kICl'ýjC uveden \ příloze č.1 a cen) díla I'd technickou jednotku \ konkrétní oblasti.

Konečnou lakturu Lhotm'itel \_\sta\í nejpozdeji do 15.04.2019, po předání a převetí díla na zaklade pothení o

pře\ /etí díla objednatelem \ e stanm enem rozsahu

Clanek 4.

Smluvní sankce

V případě. že /hoto\itel nedodrží dobu pro\edení díla. sjednanou \ teto smlomč. uhradí objednateli smlu\ní pokutu

\'e \'ý'ši 0.5% z cen) díla (\četnč [)1’11) za každý“ i rapočatý den prodlení, Tim \šak jeho po\ innost pro\ est dílo ve

s_jednanem roysahu není dotčena a dílo musí pro\est \ dodatečně objednatelem stanm ene přiměřené lhutč. Dobu

prm edení díla je možné upra\ it písemnou dohodou smlu\níeh stran pokud nastanou okolnosti \ý'lučujíeí pro\'edení

díla \e sjednanem termínu.

V případe dodaní \adneho dila uhradí LhO[O\ itel objednateli sm|u\'ní pokutu \e \'ý'ši l() "o /_ eený díla (\četne DPH).

respekti\'e tó jeho části. u níž bý l_\ zjištěný \'adý. Smlumí stran) se dohodl). že jako \adne dílo budou po\ažo\'at

mimo jineho i nedodržení nadmčrku. (\'admčrek _, přídtnek k délce u \ýřežu dře\a \e \'ý'ši 2% jmeno\itč delký'

\ýře/u: u \ýřezu kratších jak 5 m \ždý l(l cm).

V případě nedodržení smlu\niho ujednání dle článku 2. odsta\'ee 2.7. uhradí lhOIO\llCi objednateli smltn'ní pokutu

10().- Kč za každý \“ určenem termínu 3 týdnu nepřibližený nf dře\ní hmotý.

Za každý poškozený a do konce pracmní smčný neošetřený strom uhradí lhoto\ itel objednateli smluvní pokutu 100.-

KC.

V případě prodlení objednatele s placením faktur) uhradí objednatel /.hoto\iteli úrok z prodlení \'e \*ýši stano\'ené

pra\*ními předpisý .

Nastanou-li skutečnosti Ll\ edene \ bode 4.1.: 4.2.: 4.3. a 4.4.. \_\/\C písemnou formou objednatel žltoto\ itele k úhradě

sm|u\'ní pokut) na účet \edený u CNB l'sti nad Labem. Smlumi pokutý. sjednané touto smlouvou. hradí povinna

strana ne7a\ isle na tom. /da a \'jake \ýši \/.nikne druhé straně \ teto som'islosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

Objednatel je opra\nen kontrolo\ at prmadčni díla do dobý jeho předání a převetí. [jistí-li. že zhoto\itel prm adí

dílo \ rozporu se s\_\'mi po\'innostmi. je opramčn žádat po zhotmiteli prmadční díla řádným zpusobem. Jestliže tak

!.hotm itel neučiní ani \ přiměřené Ihutč k tomu poskýtnute.je objednatel oprz'n nen odstoupit od smlouvý'.

Objednatel si \'_\'hra7uje pra\'o přesunout dodavatele na jiný lesnický usek \ pí'ipadč zpraem'aní nahodilé tčžbý.
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V případě nepříznivého počasí a hrozi-li poškozování přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitěpřerušit provádění díla. bez nároku na náhradu prostoju ze strany zhotov ítele.

Tato Smlouva muže být měněna. doplňována a v odúvodněny'ch případech ukončena pouze písemnými aočíslovanými dodatky. podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejnýchzakázkách.

Zhotovitel prohlašuje. že je oprávněný provest dilo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu. či výpisuz obchodního rejstříku. které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustánov enímí Občanského zákoníku.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícímiprávními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemuže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích. z nichžjeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. llěinnosti tato smlouvanabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.l -— nabídkový list části zakázky sjejím číselným označením. sespeeitikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.11. Zhotovitel prohlašuje. že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanov ene mu zákonem č. 435/2004 Sb.. ozaměstnanosti. v platném znění.

5.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. jestliže zjistí. že zhotovitel:

a) nabízel, dával. přijímal nebo zprostředkovával nějáké hodnoty s cílem ovlivnit chováni nebojednání kohokoliv,atijiž státního úředníka nebo někohojiněho. přímo nebo nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy:
nebo

b) zkresloval skutečností za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele.
včetně užíti podvodných praktik k potlačení a snížení vý hod volně a otev řene soutěže.

5. l3. Zhotovitel a s ním i všechny osoby. které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. jsou povinny při své činnosti
v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. l 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
a dalších předpisu na ochranu životního prostředí_ zejmena:

- dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvaru.
- plnit předmět smlouvy pouze tak. aby nebyla narušená obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení

jeho stabilizační funkce.

- postupovat tak. aby nedocházelo k nadměmemu úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu žívočichu nebo
ničení jejich biotopu. kteremu lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

- dodržovat zákaz kouřít_ rozdělávat nebo udržovat otevřeně ohně

, '— u ' .

'_ _ ,
' ' AV , / '

V Krásné Lípě dne: \Í _. Lr. Z[)f >
V .letrlchovíclch dne: 7’ //- acč / ),

Správy  



Krycí list

nabídky na plnění veřejné zakázky:

l) Identifikační údaje uchazeče:

Název: Marek Klofáč

se sídlem/bytem:Leopoldovská 380,Velký Šenov 407 78

zapsaný dne: . ............................ v obchodním rejstříku,

vedeném .................................... , oddíl ........................ , vložka............._.

IČO/r.č.:46045902 / 741026/23 87

DIČ:CZ74102623 87

bankovní spojenízUniCredí Bank č.ú.:2108558750/27OO

zastoupený:Markem Klofáčem

Označení jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky,

na plnění:

na které uchazeč podává nabídku

 

Cena nabídky l)
 

Dílčí část

bez DPH DPH s DPH
 m’LCi CAST ZAKÁZKY C. 01 (TC+ KT KUZAK)
 

 DÍLČÍ CAST ZAKÁzKY C. 02 (TČ+ KT MT-jZNÁ)
 

 DTLCT' CAST ZAKÁZKY Č. 03 (TC+ KT PKAVCTCKA BRANA): 793.355,- 16660455,- 95995955,-
 mICi CAST ZAKÁZKY C. 04 (TC+ KT MLYNY):
 

 DÍLČÍ ČÁST zAKÁZKY C. 05 (TC+ KT ZADNÍ JI—l'l'ŘlCH()Vl(“lž):
 

 DiTCT' CAST ZAKÁZKY C. 06 (TC+ KT KONiRNY):

 DILCT’ CAST ZAKÁZKY C, 07 (TC+ KT oouš'n'n:
 

 DUCT CAST ZAKÁZKY C. os (TC + KT ZADNÍ D()UBICE):
 

 DiLCi CAST ZAKÁZKY C. 09 (TO KT DOUBK‘E):

 DiLCT' CAST ZAKÁZKY C. 10 (VS - LESNTCKY ÚSEK CI - 3):
 

 DILCT CAST ZAKÁZKY C. 11 (vs - LESNK'KÝ UST—:K C4 - 6):
 

 DÍLČÍ CAST ZAKÁZKY C. 12 (vs -1.TasNTCKY ÚSEK C7 . 9):

   Celková cena zakázky“

!) Povinně doplněné údaje

:) Součet cen všech výkonů v tabulce

i 793.355,-
 
166604.55,—

 
95995955,-
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Dílčí část zakázky č.3 (lesnický úsek Pravčická brána)
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Těžba dřeva JMP, odvětvem', manipulace a měření dřevní hmoty

„1222231(britštenfetost Surme kmeny a krlatma () delce 8m Výřezy o délce 3 _ 6 m Předpokládaná

. cena v Kč
__ Množství \ mj (Tena zii_m3 Množst\_'_í_v rnj Cena za m3

do 0,19 ' 1 1.00 3on 110m 280.00 34 100,00 Kč

0.20 - 0.29 1 1.00 260.00 165,00 240.00 42 460.00 Kč

0.30 - 0.49 1 1.00 230.00 220,00 220.00 50 930,00 Kč

0.50 - 0,79 1 1,00 200,00 528,00 180.00 97 240,00 Kč

0,80 - 0,99 1 1.00 180.00 528,00 150,00 81 180,00 Kč

1,00 - 1,49 1 1.00 130.00 451.00 140.00 64 570,00 Kč

150 — 1.99 11.00 130.00 55.00 130.00 8 580,00 Kč

2.00 1 1.00 130.00 55.00 130.00 8 580.00 Kč

CELKEM 88,00 X 2112,00 "X 387 640,00 Kč

Eelkem s DPH

 
  469 044,40 Kč
 

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

Podminky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

')

2)

3)

4)

5)

6)

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.

vpřípadě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená \ýše těžeb

za!učitelná Tzn výše těžebJGŽ je předmětem této veřejné zakázky \e \šech svych částech vzchází

z plánu těžeb a v případe nutnosti zpracování ncpředvídatelných nahodilých těžeb bude toto

množství upravováno.

mapa s V3značením umístěníjednotlivých revírůje součásti části 10 listinné vzory a p1110h3'

termin prmedení práce bude zakotven ve smlouvě. s prací na jednotlivých partiích musí b3’t

započato do 5 dnů od vy7.V3 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 prací lze provádět až po uzawení partie V případe velké partie (více jak

100 m) lze dohodnout fakturaci po uzavřené částí.

tato čast zakázky bude soutěžena íako celekie tedy nutné V3plnit všechny výše uvedené tabulky

zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

při práci na svahu o sklonu 51 *.'/b a více se cena za m3 zvýší až o 12%

při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m se cena za m3 zvýší až o 15%“'

při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě1ednostranně zavétven3'ch

stromů vyžaduiící intensivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m zvýší až o 20%

p11 soustředěné kalamitní těžbě v3Vrati'1 nebo zlomů se cena za m zvýší až o 10%

při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m zvýší až o 10%

při souběhu podmínek pro 7.v3’šení ceny se tyto podmínky sčítají

 

 



zdálen

v m

do 100 m

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 -

CELKEM

do 100 m

101 —200

201 -300

301 - 400

401 - 500

501 -600

601 - 700

701 - 800

801 - 900

1— 1000

ELKEM
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Přibližování dřevníhmoty UKT
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Přibližování dřeva UKTP - V114, VM- VII/I, VM- OM

do 0,14 15-

)lnožství v (Žena za Mmňstvív

mJ m3 m3

727,

195,

30,

20,

20

200

205,

220,

230.

240

466

Průměrná hmotnatost

9 - 0 99

(‘ena za Množstvív (Tenaza Množství
m3

m3
m)

195,

210,

220,

240,

255

129,

20,

20,

20,

20

209

180

200,

210,

220,

225

1 - 1,99

ml

l

Přibližování dřeva UKT P — 0M

do 14

.“nobh'í

m3

(žena za

ml

200.

220,

230,

240,

250,

260,

270.

280,

0,15 - 0,29

Množství \ (Tena

5

- 0,99

Množství \ (Žena

m’ mJ

  

N
N

N
N
w

t
o

t
o

\
D
O
O
\
I
C
\
U
1

o
v
o
p
p
p

Množství

l - 1,99

(Tena

m3

220,

230,

240

50,

60,

70,

80,

00,

20

 

\

Cena u _

J

2,00 + ,

Předpokladaná

cena v Kč

263 090,00 Kč

75 905,00 Kč

19 400,00 Kč

18 200,00 Kč

18 900 00 Kč

95 00 K

 

2,00 +

Předpokládaná

“"“ cena v Kč
žství

_ 3 Zam
\ m

(“ena

J

840.00 Kč

880,00 Kč

920,00 Kč

960,00 Kč

1 000,00 Kč

1 040,00 Kč

1 080,00 Kč

1 120,00 Kč

1 160,00 Kč

1 220 00 Kč

00 10 220 00 Kč

 

 

  
 

_

Předpokládaná
Cinnost

cena v KčTěžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty
387 640,00 Kčřibližování dřeva UKT P -VM, VM — VM, VM - OM
395 495,00 Kč
 

řibližování dřeva UKT P —OM,

 

   
10 220,00 Kč

CELKEM

793 355,00 Kč
Celkem s DPH

959 959,55 Kč
 

Celková zadavatelem předpokládaná cena této dílčí části zakázky činí 793425,- Kč bez DPH

Datum:

Podpis:

103.2018
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

 

Doplňující informace:

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

10) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

jendá se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m

a surové kmeny krácené v půměru na dva kusy.

přibližované 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 přiblížení 1 m3, bed

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 přibližovane'ho 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 revírůje 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 práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m3)

lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.

tato část zakázky bude soutěženajako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.

zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 rn se cena za m3 zvýší až o 20%

při vyklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m3 zvýší až o 15%

při vyklizování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m3 zvýší až o 10%

při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m3 zvýší až o 15%

při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m3 zvýší až o 30%

při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m3 zvýší až o 25%

při vyklizování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které

prokazatelně ztěžuje vyklizování, se cena za m3 zvýší až o 10%

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%

při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 10%

 
 



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

gosob právnických i fyzickýchl

Společnost SNPČŠ má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Při provádění prací na pracovištích společnosti SNPČŠ na společných pracovištích a dodavatelských prací pro
společnost SNPČŠ 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 zaměstnanci externí firmy používat,

tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní
pomůcky, kterými se sám 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 hmotně škody „ případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a
oznamit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě společnosti SNPČŠ.

6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci společnosti SNPČŠ písemné
informování o rizicích vyplývajících zjeho činnosti na pracovištích společnosti SNPČŠ nebo společných
pracovištích a opatřeních najejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci SNPČŠ a
přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce SNPČŠ sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřování
příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlast aby záznam sepsal sam odpovědný zaměstnanec
extemí firmy. Vedoucí externí firmyje povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci SNPČŠ.

8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády 6.28/2002 Sb., v souladu s kterým
společnost SNPČŠ práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru organizuje. a zavazuje se
postupovat v souladu s jeho 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:

SNPČŠ

Další ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

 

Datum: '77. "7:- 2018

 


