Smlouva o dílo

č.

SMLJ-39-828/2017

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění,

Článek 1.
Smluvní strany
1.1.

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:
email:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Ing. Václav Jansa
(dále jen objednatel)

1.2.

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO.:
bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Email:

Pavel Heřman
Bystrá nad Jizerou - Babí 33, 513 01 Semily
42899010
Pavel Heřman
(dále jen zhotovitel)
Článek 2.
Předmět díla

2.1

Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem Práce
pro projekt Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních
ekosystémů Krkonoš. Předmětem této smlouvy je výchovný zásah, rekonstrukce oplocení,
vyřezání plochy a štěpkování.

key:

1

Public

Signer:

2.2. Předmětem díla jsou tyto části:
1. Výchovný zásah - prořezávka včetně zpřístupnění
Porosty zařazené do zásahu: 437 Ak 31, LHC Harrachov, plocha 0,91 ha
435 Bk 31, LHC Harrachov, plocha 0,2 ha
432 Ck 31, LHC Harrachov, část porostu, plocha 1,03 ha
348 Ds 32, LHC Harrachov, část porostu, plocha 0,65 ha
Celková plocha zásahu 2,79 ha
a. Prořezávka na celkové ploše 2,79 ha v porostech s vyznačením zásahu (každý strom
bude vyznačen, jedná se o klonové výsadby).
b. Zpřístupnění plochy - rozřezání hmoty, vynesení do hromad nebo valů mimo
vyřezávanou plochu, průměrná vzdálenost snášení cca 50 m
2. Rekonstrukce oplocení u plochy 1
a. V porostní skupině 131 Ak 31, LHC Maršov se nachází bývalá matečnice. Současné
oplocení je na betonových sloupcích. V místě vedení stávajícího oplocení vybudovat
oplocení dle specifikace v příloze 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Stávající oplocení v havarijním stavu bude zlikvidováno. Délka obnovovaného
oplocení je cca 290 m.
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3. Oplocení u plochy 3
a. Bývalá školka v porostní skupině 309 Ar 31, LHC Maršov. Délka budovaného oplocení
cca 215 m. Specifikace oplocení v Příloze č. 2
4. Oplocení u plochy 4
a. Stávající školka na Rezku, LHC Harrachov. Na linii oddělující parcely je třeba
vybudovat nové oplocení dle přílohy č.2. Linie bude vyznačena zadavatelem.
Předpokládaná dálka oplocení je cca 132 m. Pro budování oplocení bude použito
stávajících betonových sloupků, které budou v rámci zakázky zhotovitelem vykopány
a použity v místě vedení nového plotu. Pletivo může být použito stávající. Způsob
provedení oplocení bude identický se stávajícím plotem.
5. Vyřezání plochy 1
a. Úplné vyřezání všech jedinců na ploše porostní skupiny 131 Ak 31, LHC Maršov, na
ploše 0,45 ha. Pařízky budou seříznuty na úroveň terénu. Plocha bude vyčištěna od
zbytků větví.
6. Vyřezání plochy 2
a. Úplné vyřezání oplocené plochy v porostní skupině 434 Cs 31 (část) a plochy 434 D
904 (část), obojí LHC Maršov, plocha 0,38 ha. Pařízky budou seříznuty na úroveň
terénu. Plocha bude vyčištěna od zbytků větví. Na ploše je záložní výsadba v řídkém
sponu.
7. Vyřezání plochy 3
a. Úplné vyřezání plochy v porostní skupině 309 Ar 31, LHC Maršov, plocha 0,28 ha.
Pařízky budou seříznuty na úroveň terénu. Plocha bude vyčištěna od zbytků větví.
8. Štěpkování hmoty plocha 1
a. Štěpkování hmoty vyřezaných jedinců z plochy, předpokládaný objem 267 m3, odvoz
štěpky a složení na místo určené zadavatelem (max. vzdálenost 15km). Štěpka
zůstane v majetku zadavatele.
9. Štěpkování hmoty plocha 2
a. Štěpkování hmoty vyřezaných jedinců z plochy, předpokládaný objem 12 m3, odvoz
štěpky a složení na místo určené zadavatelem (max. vzdálenost 15km). Štěpka
zůstane v majetku zadavatele.
10. Štěpkování hmoty plocha 3
a. Štěpkování hmoty vyřezaných jedinců z plochy, předpokládaný objem 166 m3, odvoz
štěpky a složení na místo určené zadavatelem (max. vzdálenost 15km). Štěpka
zůstane v majetku zadavatele.
2.3.

Podrobný popis lokalit a celého předmětu díla je uveden v příloze č. 1 Využití elitních
genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.4.

Předmět této smlouvy je hrazen prostřednictvím dotačního programu Operační program
Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu,
projekt „Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních
ekosystémů Krkonoš", reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002600.

2.5.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat uvedené dílo, a to za
podmínek stanovených v této smlouvě a dle pokynů objednatele.

2.6.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení plnění v rozsahu, který bude
předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené
pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a
zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být
oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

2..7. Zhotovitel je povinen při práci dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména
vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cestách. Pokud dojde k poškození půdního
povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního
stavu. Zhotovitel je povinen používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení
ropných látek při jejich úniku.
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Článek 3.
Cena a platební podmínky
3.1
Činnost

cena (Kč/MJ)

cena plnění (Kč)

MJ

Množství MJ

ha

2,79

,-

bm

290

,-

bm

215

,-

bm

132

ha

0,45

-

ha

0,38

,-

ha

0,28

,-

Štěpkování hmoty plocha
1

m3

267

Štěpkování hmoty plocha
2

m3

12

,-

Štěpkování hmoty plocha
3

m3

166

,-

Výchovný zásah prořezávka včetně
zpřístupnění
Oplocení u plochy 1
Oplocení u plochy 3
Oplocení u plochy 4
Vyřezání plochy 1
Vyřezání plochy 2
Vyřezání plochy 3

Cena za celé dílo v Kč
bez DPH

309.190,-

Z toho DPH v Kč

64.930,-

Celková nabídková cena
za celé dílo s DPH

374.120,-

3.2 Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, vzájemně odsouhlaseného
objednatelem a zhotovitelem předávacího protokolu. Kopie dokladu bude přílohou faktury
zhotovitele.
3.3. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /objem díla (m3) a fakturovanou částku. Dále musí
obsahovat název a číslo projektu: „Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení
stability lesních ekosystémů Krkonoš11, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002600.
3.4.

Článek 4.
Smluvní pokuty
4.1.

4.4.

Článek 5.
Doba platnosti smlouvy

5.1. Předpokládaná doba plnění je:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.2.

Výchovný zásah - prořezávka včetně zpřístupnění
Rekonstrukce oplocení u plochy 1
Oplocení u plochy 3
Oplocení u plochy 4
Vyřezání plochy 1
Vyřezání plochy 2
Vyřezání plochy 3
Štěpkování hmoty plocha 1
Štěpkování hmoty plocha 2
Štěpkování hmoty plocha 3

Tato smlouva může být ukončena:
a)

30.11.2018
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020

5.4

Smluvní strany sjednávají,
které si vzájemně poskytly.

že

smluvní

strany

si

nebudou

povinny

vracet

plnění,

Článek 6.
Ostatní ujednání
6.1

Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli.
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.
Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého
standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových
stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní
předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na
komunikacích (pád kamenů atd.).

6.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6.3

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle této smlouvy na základě živnostenského
listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou
doložil v rámci veřejné zakázky.

6.4

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

6.5

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o
dílo včetně případných dodatků, včetně vyplacené ceny.

6.6

Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

6.7

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

6.8

Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9

Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha: Příloha č. 1 - Podrobný popis projektu
Příloha č. 2 - Popis činnosti - Zřizování oplocenek - drátěné pletivo
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7

'

f
V 'r í> rft.í?- dne

'

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

. ^0.

Pavel Heřman
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