SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-31 -86/2018
1) č. ÚP 31 Harrachov
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

1.1.

Objednatel:
Správa Krkonošského národního parku
Objednatel:
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
se sídlem:
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojení:
PhDr. Robin Bóhnisch
zastoupená:
ve věcech technických:
(dále jen objednatel)

1.2.

1) Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO/r.č.:
bankovní spojení:

Jarošová Petra
Bozkov 75, 512 13 Bozkov
87875721

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované
v Příloze č. 1 a listině označené jako Příloha č. 2 „Popis činností11, které jsou nedílnou
součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že číselné údaje o objemu plnění (např.
množství technických jednotek, počet sazenic, počet ochran atd.), uvedené
v technických specifikacích v části C) Zadávací dokumentace, považují za kvalifikovaný
odhad, od kterého je možno se odchýlit o +/- 30% s tím, že v takovém případě je
zhotovitel povinen plnit dílo za již smluvně sjednaných podmínek.
2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který
je specifikován v Příloze č.1 a listině označené jako Příloha č. 2 Popis činností.
Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem
zhotovení díla, dílo na základě předávacího protokolu prosté všech vad a nedodělků
převzít a zaplatit.
2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
Objednatel je oprávněn stanovit čas plnění jednotlivých činností uvedených v Příloze
č. 1, přičemž musí přihlédnout k oprávněným zájmům zhotovitele.

Signer:

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím
porostu, pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit
chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního
povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do
původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologicky
odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.
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2.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se
zhotovovaného díla, zejména BOZP, PO 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.
2.6. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli, popř. ve státní svátek, pokud
se účastníci nedohodnou jinak.

Článek 3.
Cena a platební podmínky
3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1.
3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech jedenkrát za měsíc, vždy
po převzetí zhotovené části vedoucím lesní správy, popř. zaměstnancem pověřeným
vedoucím lesní správy. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek
zhotovené části díla a ceny díla za technickou jednotku uvedenou v Příloze č. 1.
Součet fakturovaných cen částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla uvedená
v Příloze č. 1.
3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo
účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o
dílo/objem díla a fakturovanou částku.
3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení
objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o
množství
uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně
zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci,
bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem
díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za technickou jednotku.
Článek 4.
Smluvní pokuty
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Článek 5.
Ostatní ujednání
5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí.
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po
zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
Smluvní strany se dále dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy
jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující
smluvní strana vědět před podpisem Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít
písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude
účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna
vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé důsledky plynoucí
z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu.
5.2.

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

5.3.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě
živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.4.

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

5.5.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
Smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.

5.6.

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

5.7.

Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

5.8.

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

Ve Vrchlabí

dne

Bozkov
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PhDr. Robin Bóhniscb
ředitel Správy Krkonošského
národního parku

Za správnost
č. 01
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