Smlouva o dílo č. SMLJ-30-665/2018
Společnost:
Se sídlem:

IČ:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
00088455
CZ00088455

DIČ:
bank.spojení:
zastoupená:
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
ve věcech technických: Ing. Jiří Tureček, odborný pracovník

(dále jen „objednatel")
a
Název:
se sídlem:
IČ:
bank. spojení:
zastoupený:

ZETKA Strážník a. s.
Studenec 332, 512 33 Studenec
25945084, DIČ: CZ25945084
Ing. Pavlem Jiranem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel")

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu o dílo - výroba siláže

I. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje a doveze na místo siláž ve složení dle
technické specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Místo plnění je
do 15 km od Vrchlabí.

II. Doba plnění
Termín plnění od 15.9.2018 do 31.12.2018.

III. Cena a platební podmínky
1. Cena bude uhrazena po předložení faktury za dodanou siláž dle dohody zástupců smluvních stran.
:>_____________ ______________________________________________________________________
Cena nabídky1)
Cena

1 q (100kg)

celkem / počet q

bez DPH

bez DPH

275,- Kč

474,- Kč

DPH

s DPH

495.000,- Kč

74.250,- Kč

569.250,- Kč

310.470,- Kč

46.571,- Kč

357.041,- Kč

805.470,- Kč

120.821,- Kč

926.291,- Kč

Jelení siláž - 1800q

Srnčí siláž - 655 q
Cena

celkem

za

požadovaný počet q

key:

Public

Signer:

2. Cena uvedená v tomto článku zahrnuje všechny náklady vynaložené ke splnění účelu této smlouvy.
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Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Vystavená a schválená faktura má splatnost 14 dnů
po jejím odsouhlasení objednatelem.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla a zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat
dílo dle požadavků objednatele.
2. Objednatel:
•
se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle,
• je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem
specifikace díla, zadáním a dalšími vstupními dokumenty, je povinen ihned informovat zhotovitele
o zjištěných nedostatcích a je oprávněn žádat po něm odstranění vad vzniklých vadným
prováděním díla a požadovat provádění díla řádným způsobem.
3. Zhotovitel:
•
bude během realizace průběžně spolupracovat s objednatelem a řídit se jeho případnými pokyny,
• veškeré odchylky od specifikace předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy,
budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady
vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

V. Závěrečná ujednání
1. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, nebo stane-li se jím v budoucnosti,
nemá to vliv na platnost, či vynutitelnost ustanovení dalších.
2.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Obě strany se
zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této
smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. a II. této smlouvy.
3. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.
5. Obě smluvní strany s tuto smlouvou souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na základě
své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Příloha smlouvy: Technická specifikace
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Technické požadavky na výrobu a distribuci myslivecké siláže pro zvěž jelení a srnčí pro
Správu KRNAP

Složení srnčí siláže: kukuřice zelená 25%, jetelotráva 7%, seno luční 8%, jablečné výlisky
12%, krmná mrkev 13%, ječmen (oves) 23%, sojový šrot (mláto) 12%

Mírná kombinace komponentů je možná v závislosti na procentu vody.

Složení jelení siláže: kukuřice zelená 38%, jetelotráva 20%, seno luční 12%, jablečné výlisky
11%, krmná mrkev 10%, pivovarské mláto 8%, min.a vitamínové přísady 1%

Pro rok 2018 poptáváme 1800 q jelení a 655q srnčí siláže v termínu od 15.9. do 31.12.2018.
Zpracování siláže je nutné pouze uz čerstvých komponentů, které si dodavatel zajistí a
zpracuje v míchacím voze po dobu nejméně 15 minut a poté za pužití transportéru naloží na
odvozní soupravy.
Místo dodání do 15 km od Vrchlabí.
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