EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO
č. SMLDEU-30-203/2018 / Západní část
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Článek 1.
Smluvní strany
1.1.

1.2.

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
osoba odpovědná ve

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455
PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
věcech technických: Ing. Pavlem Blažkem, odborným prac. OPLE
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:

RH-PROZEM s. r. o.
Rolnická 977, 543 01 Vrchlabí

IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:

28854691
CZ28854691
Vladimírem Horákem
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla
2.1 Název: Management lokalit s výskytem tetřívka - Západní část Krkonoš
2.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 64/2018 Management lokalit
s výskytem tetřívka. Předmět díla je hrazen z dotačního programu EU, název projektu: Obnova
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201.
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v odst. 2.3 a
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, za podmínek stanovených v této smlouvě a
Příloze č. 2 pokynech BOZP. Případná změna předmětu díla je možná za splnění podmínek
uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tj.
například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto
okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě vzniku potřeby nových prací, které
je nutno provést.
2.3. Předmětu zakázky je tvorba bezlesí, tedy ploch bez lesního porostu. Jedná se o:
- Strojní odfrézování všech stromů stávajícího porostu frézovací hlavicí na kráčejícím bagru Menzi
Muck. Těžební zbytky budou ponechány na místě, mimo případné podmáčené plochy na vzniklém
bezlesí a mimo botanické lokality na plochách H202A a H204B (viz grafická příloha - bot lok H202A a
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bot lok H204B). Současně budou ponechány stojící vyznačené solitérní stromy, které nebudou
poškozeny. Průměrný počet vyřezávaných jedinců je do 3 000 ks/ha.
- Okraje ploch, v minimální šíři 10 m, budou intenzivně proředěny tak, aby po provedeném výkonu
zůstaly stromy v minimální vzdálenosti 5 m a odlesněná plocha plynule přecházela v okolní les.
V případě výskytu jedinců, které mají na pařezu průměr větší než 20 cm, budou tyto stromy vyřezány
jednomužnou motorovou pilou při ponechání co nejnižších pařízků. Úklid vytěžené biomasy bude
proveden mimo odlesněnou plochu, se srovnáním vyřezaných jedinců do řad.
- Přibližně uprostřed každého vzniklého bezlesí (ale mimo případné podmáčené plochy a mimo
botanické lokality na plochách H202A a H204B) bude stržen vegetační drn a obnažena půda na ploše
zhruba 200 m2, při minimální šířce této plochy 10 m.
Kalkulace zásahu - příprava ploch pro tetřívka
plocha (ha)

Kategorie

20,78

odlesnění Menzi Muck - H202A, H204B, V104C, V202D, V126A

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo
prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
2.4. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací, pokyny BOZP a pokyny
objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené
nabídce. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím
zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento
příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O
dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
2.5. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích,
zejména vzniku škod na stávajícím porostu, případně přístupových cest. Pokud k poškození 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 i
cesty do původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné
oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje
za podstatné porušení smlouvy.
2.6. Předpokládaná doba plnění:
Zahájení doby plnění: 01.09.2018
Ukončení doby plnění: 31.10.2018
2.7. Objednatel si vyhradil právo posunout termín plnění díla dle případných klimatických podmínek za
souhlasu zhotovitele.
Článek 3.
Cena a platební podmínky
3.1. Sjednaná cena díla je:
Celková cena za dílo v Kč bez DPH

1.350.700,-

z toho DPH v Kč

283.647,-

Celková cena za dílo v Kč s DPH

1.634.347,-

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po zhotovení části díla - vždy jedné celé plochy na základě
předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.
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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 a název projektu „Obnova
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201 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. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této smlouvě uvedenou,
v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje veškeré
náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na
realizaci a předání díla zhotovitelem.
Článek 4.
Smluvní pokuty

Článek 5.
Ostatní ujednání
5.1. Smluvní strany se 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 smlouvu a musí v něm být uvedeny
důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující
smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí ktomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé
dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují
smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik
přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP,
dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému
odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PFIM a
mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles
ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
5.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních
nemovitostí.
5.3. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
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- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o
zadáváni veřejných zakázek v platném znění,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti
zadávacího řízení,
-je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné
zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se
považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
5.4. 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. 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.).
5.5. 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.
5.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
5.7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5.8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu,
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6.0. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
6.1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o
dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.
6.2. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.
6.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6.4. 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.
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6.5. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy: č. 1 - Přehled ploch, detailní mapy ploch
č. 2 - Pokyny BOZP
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Kli -PROZEiVI s.r.o.
Rolnická 977
IČ: 28
tel.:

Vladimír Horák
jednatel
RH - PROZEM s. r. o.

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
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