SMLOUVA O DÍLO č.SMLDEU 38-65/2017
„Smrk - služba ve výzkumu a vývoji"

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:
ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: Ing. Václav Jansa, náměstek ředitele

(dále jen „objednatel")

2.

Zhotovitel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
se sídlem/bytem: Strnady 136, 252 02 Jíloviště
zapsaný dne: 1.1.2007v Rejstříku v.v.i. vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
IČO:
00020702
DIČ:
CZ00020702
bankovní spojení:

zastoupený:
doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., pověřeným řízení instituce
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.
Předmět díla a termín plnění
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat předmětem zakázky. 44/2017 Smrk služba ve výzkumu a vývoji. Předmětem je komplex činností, řešených v součinnosti s dalšími dodavateli
záměru v rámci dalších smluv (genetické analýzy, koncepce nakládání s reprodukčním materiálem atd ).
Zhotovitel bude provádět dílo týmem odborníků, jehož seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Předmět je definován v technické specifikaci v cílech 1, 3, 4 a 5. Z těchto cílů není předmětem zakázky
provedení výchovných zásahů, přípravy ploch pro výsadby a stavby, případně oprav oplocení.

Signer:

Předmětem díla je rovněž údržba matečnic

key:

Public
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•

Obnova evidence, spočívající v zaměření všech stromů (cca 8000 stromů v matečnicích, cca 5000
stromů v klonových výsadbách) v prostředí FieldMap v. 2014 nebo novější, obnova značení
v terénu (kovové štítky), změření dendrometrických veličin

•

Fenotypické posouzení jedinců, na základě posouzení určení a výběr jedinců k výřezu

•

Na základě výběru jedinců (z genetických analýz) odběr řízků z vybraných klonů

•

Zapěstování řízkovanců až do výsadbyschopných jedinců

•

Výsadba řízkovanců (celkem 1500 jedinců) na určených plochách

Podrobný popis předmětu díla je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o
dílo.
2.2. 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 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.
2.3. Místo plnění je uvedeno v technické specifikaci.
Termín plnění od podpisu smlouvy:
1.

Obnovené značení ve stávajících matečnicích - nejpozdéji do 31.12.2018

2.

Výběr jedinců pro výřez- nejpozději do 31.3.2019

3.

Zajištění odběru řízků - nejpozději do 31.3.2019

4.

Vypěstování řízkovanců - nejpozději do 30.5.2022

5.

Výsadba nových matečnic a semenného sadu 31.10.2022

Článek 3.
Povinnosti a kontrola objednatele

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a datové zdroje ke zpracování díla.
3.2. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se zhotovitelem prostřednictvím svých zástupců. Veškeré
další podklady předává objednatel zhotoviteli průběžně.
3.3. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem. Zhotovitel mu
je povinen poskytnout informace o průběhu plnění díla do 7 dnů od vznesení dotazu.
3.4. Zhotovitel při vypracování spolupracuje se odpovědnými osobami objednatele.
3.5. Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla nebo jeho částí je povinen objednatel písemně oznámit
zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data
obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
Následně bude sepsán protokol o předání díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 5 této smlouvy.

Článek 4.
Povinnosti zhotovitele
4.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, a to nejpozději do dílčích termínů dle čl. 2. této
smlouvy.
4.2. Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých subdodavatelů objednateli.
Zhotovitel zodpovídá za jednání svých subdodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a
povinnosti.
4.3. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné
účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího
souhlasu objednatele.
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4.4. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo,
které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani
poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.
4.5. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré
originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím
nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku.
4.6. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Článek 5.
Cena a platební podmínky

5.1

Cena díla činí

Obnovené značení ve stávajících matečnicích

290 000,-Kč bez DPH

Výběr jedinců pro výřez

350 500,-Kč bez DPH

Zajištění odběru řízků

232 000,-Kč bez DPH

Vypěstování řízkovanců

610 000,-Kč bez DPH

Výsadba nových matečnic a semenného sadu

96 400,-Kč bez DPH

Cena za celé dílo

1 578 900,-Kč bez DPH

Z toho DPH v Kč

331 569,-Kč (sazba 21%)
1 910 469,-Kčs DPH

Celková nabídková cena za dílo s DPH

5.2. 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 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. V případě potřeby bude fakturace probíhat
elektronickou cestou.
5.3 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30-ti dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může
faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 6.
Smluvní pokuty
6.1.
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Článek 7.
Vzájemné práva a povinnosti
7.1.

•

.

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.
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8.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy o dílo,
včetně vyplacené ceny.
8.5. 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 a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
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

-07- 2017

D
Pověřený řízením instituce

ředitel

Za správnost:
č. 01:
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