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„Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části"
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1.

Smluvní strana:
Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bank.spojení:
zastoupená:
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

2.

Zhotovitel:
Beleco, z.s.
Se sídlem/bytem: Slezská 482/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaný dne:
IČO/r.č.:
DIČ:

027 15 431
CZ 02715431

bankovní spojení:
Ing. Janou Moravcovou, ředitelkou
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.

Předmět díla a termín plnění

Signer:

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat předmět zakázky 80/2017
Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části. Předmětem díla je zpracování odborné části
projektu Revitalizace mokřadů, který je definován v cílech 1,2,3 a 4. projektu, který tvoří přílohu č. 1
této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zakázka se netýká instalace a provozu datalogerů, odběrů
vzorků vody a jejich rozboru, a technického provedení revitalizací mokřadů. Odborná část projektu
zahrnuje především vypracování podkladového materiálu, který bude obsahovat aktuální datové a
prostorové údaje o mokřadních společenstvech na vybraném území KRNAP. Bude tak předložen
seznam ploch vhodných k revitalizaci poškozených mokřadních ekosystémů s návrhem postupu jejich
obnovy. Vypracování tohoto materiálu zahrnuje dohledání historických a využití existujících dat k
přípravě mapových podkladů. Tyto podklady budou základem pro terénní šetření a následné
vypracování postupů obnovy mokřadů včetně vytyčení jejich umístění a zpracování závěrečné mapy
s tabulkou. Na vybraných plochách proběhne nastavení dlouhodobého monitorování. V rámci
monitoringových aktivit budou založené fytocenologické snímky na transektech a budou zpracovány a
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vyhodnoceny výstupy z datalogerů. Součástí zakázky je také průběžné hodnocení projektu formou
každoročních dílčích zpráv, a celkové závěrečné vyhodnocení projektu.
2.2.

Zhotovitel bude provádět dílo týmem odborníků, jehož seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Podrobný popis předmětu díla je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o
dílo.

2.3.

Předmět této smlouvy je hrazen z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Revitalizace mokřadů:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/00058692.3.

2.4.

Místem plnění: území KRNAP dle přílohy č. 1.

2.5.

Termín plnění:

Dohledání historických dat a podkladů termín plnění 31.12.2018.
Příprava mapových podkladů termín plnění 31.12.2018
Venkovní šetření termín plnění 31.12.2018
Zpracování postupů obnovy včetně vytyčení umístění termín plnění 31.12.2018
Zpracování závěrečné mapy s tabulkou termín plnění 31.12.2018
Fytocenoiogické snímky na transektech termín plnění po celou dobu plnění
Průběžné vyhodnocení, zpracování a vyhodnocení výstupů z datalogerů
(4 průběžné zprávy) po celou dobu plnění
Závěrečné vyhodnocení (1 závěrečná zpráva) termín plnění 30.6.2022

Článek 3.

Povinnosti a kontrola objednatele

3.1.

Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a datové zdroje ke zpracování díla.

3.2.

Článek 4.

Povinnosti zhotovitele

4.1
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.

Článek 5.

Cena a platební podmínky

5.1.

Cena díla činí:

Dohledání historických dat a podkladů

51 000 Kč

Příprava mapových podkladů

40 000 Kč

Venkovní šetření

130 000 Kč

Zpracování postupů obnovy včetně vytyčení umístění

32 000 Kč

Zpracování závěrečné mapy s tabulkou

15 000 Kč

Fytocenologické snímky na transektech

80 000 Kč

Průběžné vyhodnocení, zpracování a
výstupů z datalogerů (4 průběžné zprávy)

vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení (1 závěrečná zpráva)

140 000 Kč

Cena za celé dílo

588 000 Kč

Z toho DPH v Kč

123 480 Kč

711 480 Kč

Celková nabídková cena za dílo s DPH1)

5.2.

100 000 Kč

Zhotovitel je oprávněn fakturovat v průběhu plnění vždy po skutečně provedené činnosti na základě
zjišťovacího protokolu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma zástupci smluvních stran. Faktury
budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo
zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí
obsahovat
název
projektu
a
číslo
projektu,
a
to
Revitalizace
mokřadů:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/00058692.3. V případě potřeby bude fakturace probíhat elektronickou
cestou.
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Článek 6.

Smluvní pokuty

6.1.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění díla, popř. jeho části, sjednané v této smlouvě, uhradí

.

Článek 7.

Vzájemné práva a povinnosti

7.1.

5

7.6.

Článek 8.

Ostatní ujednání

8.1.

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

8.2.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní
dobou 3 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.3.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě listin, které byly
předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

8.4.

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

8.5.

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

8.6.

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

8.6

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

8.7.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně,
a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
1)

Technická specifikace

2)

Složení týmu

V Praze dne:

Ve Vrchlabí dne:

r-7

Za správnost:
č. 09:

/Ing.

PhDr. Robin Bohnisch

ředitelka, Beleco, z.s.

ředitel

Správa Krkonošsk
adreso: Slezskó 125, 130 00 Praha 3
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