SMLOUVA O DÍLO
č.SMLDEU-38-48/2017
„Terénní mapování a zákres aktuálního managementu1*
část č. 3 Krkonoše - východ
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Článek 1.
Smluvní strany

1.

Smluvní strana:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
00088455
CZ00088455
ČNB, 5830601/0710
ing. Jan Hřebačka, ředitel

(dále jen „objednatel1')
a
2.

Zhotovitel:
DAPHNE- Institut aplikované ekologie, z.s.
se sídlem:
č.p. 71, 538 36 Žumberk
zapsaný dne: 1/3/2014 ve spolkovém rejstříku u KS v Hradci Králové,
pod značkou L9001
IČO:
02716011
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.

Předmět díla, termín a místo plnění

Signer:

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit činnost dle technické specifikace, která
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Práce spočívají v terénním mapování a zákresu
aktuálního hospodářského managementu na Zachovalých lučních porostech ve III. zóně KRNAP a jeho
ochranného pásma v roce 2017. Součástí zakázky je i zakreslení mapování aktuálního managementu do
prostředí GIS. Předmětem této smlouvy jsou tedy údaje sbírané v rámci projektu OPŽP Nastavení
systému péče o ohrožené luční porosty v III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma. Hlavním cílem
projektu je změna nevhodného způsobu hospodaření vytipovaných lučních porostů ve III. zóně KRNAP a
jeho ochranném pásmu. Údaje z mapování aktuálního managementu budou v kombinaci s dalšími údaji
(zejména mapování biotopů soustavy Natura 2000) využity pro vytipování těch lučních porostů ve III. zóně
KRNAP a jeho ochranného pásma, které jsou nejvíce ohroženy nevhodným managementem. Za
nejohroženější porosty budou považovány porosty s nejcennější vegetací dle mapování biotopů Natura
2000 a zároveň nejméně vhodným managementem dle výstupů mapování aktuálního managementu. Na
mapování a zákres aktuálního managementu naváže vyjednávání o možné změně hospodaření, které již
nejsou předmětem této smlouvy.
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2.2 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat svoji činnost se zástupcem objednatele.
2.3.Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu
pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Nastavení systému péče o ohrožené luční
porosty v III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004624.
2.4. Místem plnění je část Krkonoš Východ o celkové rozloze 966 ha.
2.5. Doba terénního mapování je červen - září 2017,
2.6.Termín pro odevzdání skenů terénních zákresů a vrstvy shp v prostředí GIS je do 31.11.2017.
Článek 3.

Povinnosti a kontrola objednatele
3.1.

Článek 4.

Povinnosti zhotovitele
4.1

Článek 5.

Cena a platební podmínky
5.1

Cena díla činí:
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Cena celkem za celé dílo v Kč bez DPH

111 000,-

Z toho DPH v Kč

23 310,134 310,-

Celková nabídková cena za dílo s DPH1)

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo po zhotovení a převzetím objednatelem. Fakturace probíhá na základě
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení
faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo
Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název projektu a číslo projektu. V případě
potřeby bude fakturace probíhat elektronickou cestou.
5.3 Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 30-ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může
fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 6.

Smluvní pokuty
6.1.

Článek 7.

Vzájemné práva a povinnosti
7.1.
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7.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které
jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních
metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie
nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další
informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž
zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když
jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytné nutném rozsahu za účelem úspěšné
realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní
partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito
informacemi jako objednatel.
7.4. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně
veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.
7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
7.6. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo
analogové formě:
•

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

•

které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být
součástí obchodního tajemství objednatele.

7.7. Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek 8.

Ostatní ujednání
8.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.
8.2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc ode
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly předloženy k nabídce
na plnění veřejné zakázky.
8.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo,
včetně vyplacené ceny.
8.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
8.6 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
8.7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují své podpisy.
Ve Vrchlabí dne

dne
:i'uív;í kikonosskčlío národního
Dobrovského 3

Ing. Jan Hřeb

Mgr. Zá

ředitel Správy KRNAP

ředitel

DAPHNE
email@daphne.cz

č. 01:
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