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PPK
Smlouva o dílo

č. 1478/1/17
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1 Zhotovitel:
Odp. zástupce:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:

DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s
Mgr. Záboj Hrázský, ředitel
č. p. 71, 53 836 Žumberk
027 16 011

1.2 Objednatel:

Správa KRNAP Vrchlabí

Odp. zástupce:
Odp. os. za real.:
IČO:
DIČO:
Bankovní spojení.

Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Ing. Tomáš Janata
088 455
CZ 00088455

II. PŘEDMĚTY SMLOUVY
2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí
k provedení těchto prací:
Akce č: 1477 Peklo, k.ú. Horní Lánov (0,36 ha)
Umístění: p.p.č. 2610, 2576 k.ú. Horní Lánov
Činnost: pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty.
Popis: Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní
hmota bude dosušena, uklizena a odvezena na deponie zhotovitele. Na lokalitě se nachází
vyznačená botanická mikrolokalita, která bude ponechána bez zásahu.
Termín:

01.07.-30.07.2017

Akce č. 1478 U lipky a Xerotherm, k.ú. Víchová nad Jizerou (0,56 ha)
Činnost: pokos ploch křovinořezem, úklid a odvoz hmoty.
Umístění části a):
„Xerotherm" - 0,22 ha, část p.p.č. 453/0, k.ú. Víchová nad Jizerou
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Termín: od 01.07. do 20.07.2017, s výjimkou zvláště označených botanických mikrolokalit.
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Umístění části b):
„U lipky" - 0,34 ha, část p.p.č. 658/0, část p.p.č. 624/0, k.ú. Víchová nad Jizerou
Termín: od 01.07. do 20.07.2017
Popis: Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Posečená travní a
vyřezaná dřevní hmota bude uklizena a odvezena na deponie zhotovitele.
Popis: Na vyznačených plochách bude proveden pokos křovinořezem. Na části Xerotherm
dojde k vyříznutí pařízků po předcházejících výřezech drobných náletů cca 50 ks na úroveň
terénu. Posečená travní a vyřezaná dřevní hmota bude uklizena a odvezena na deponie
zhotovitele.

Veškeré činnosti na ploše
Budou provedeny šetrně, dle výše uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození
vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou
za realizaci.
2.2 Objednavatel se zavazuje zhotoviteli sdělit konkrétní informace a pokyny potřebné
k zajištění činností, zejména o lokalizaci zájmových ploch a způsobu provedení
jednotlivých činností. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky
za účelem provedení níže uvedených prací a výsledky činnosti převzít.
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije
k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející ze Směrnice MŽP č. 1/2015 pro
poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu vletech 2015 2017 a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení 42/2017 „Provádění
hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - PPK a POPFK“. V konečné
výši činí:
33 841,-Kč (slovy třicettři tisíc osmsetčtvřicetiedna korun), bez DPH.

3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozdéji do 15. 11. 2017, po předání
a převzetí díla na základě potvrzeni o převzetí díla objednatelem ve stanoveném
rozsahu.
3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojní, číslo
účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku
3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení
objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

4.1 V případě dodání vadného díla bude zhotoviteli proplacena pouze řádně provedená část
díla dle odst. 2.1. Cena za částečně provedenou práci bude stanovena na základě
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vykonané práce (druhu a objemu), podílu této práce na ceně celkové dle kalkulace prací
pro VŘ a ceny vzešlé z VŘ uvedené v odstavci 3.1.
Vadou díla se rozumí veškeré konání, které je odlišné od podmínek zadáni
vyjmenovaných v bodu 2.1. Mulčování travního porostu je považováno za vadu díla,
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Vadou díla se rozumí taktéž ponechání více jak 10%
posečené travní hmoty na ploše (dle posouzení odpovědné osoby objednatele).
Za každý den prodlení, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny
díla v daném kalendářním roce, nebude-li s objednatelem domluveno jinak, např.
z důvodu nemožnosti plnit zakázku v důsledku nevhodných klimatických podmínek.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy po jejím řádném podpisu uhradí zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.
V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i
po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn žádat po zhotoviteli prováděni díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůté k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.3 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
5.4 V ostatním se řídi práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
5.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :
č. 1 náhledové mapy
5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
smlouvy, včetně vyplacené ceny.
5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
5.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků
Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v
registru smluv. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
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