Příloha č. 2

Smlouva o dílo č. ……
na zakázku „Pěstební práce v roce 2014“
MĚSTO KOPŘIVNICE
Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ:
00298077
DIČ:
CZ00298077
Zastoupené vedoucím odboru životního prostředí Ing. Hynkem Rulíškem
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu:
30015-1767241349/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických – Ing.Václav Konvička
Dále jen „objednatel“
a
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Dále jen „ zhotovitel“

I.
Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele:
1) zalesnění: Dub letní - 4600 ks, Buk lesní – 600ks, Olše lepkavá – 600ks, Lípa malolistá –
950ks a Jilm horský – 950ks. Na zalesňování mohou být použity sazenice vhodné do PLO 39
- Podbeskydská pahorkatina. Velikost sazenic 36 - 50 cm, tloušťka kořenového krčku 5 – 7
mm. Sadební materiál bude vysázen jamkovou sadbou o rozměrech 20x20x20 cm.
2) oplocení: oplocení zalesněné plochy lesnickým pletivem 160/20/15, tloušťka vodícího drátu
2 mm, min. délka kůlu bude 2m a minimální tloušťka 10 cm. Kůly 3 m od sebe, každý 4.
zavzpěrovaný ze 3 stran). Předpokládaná délka oplocení 500 m.

II.
Doba a místo plnění
1) Zakázka bude realizována v období ode dne podpisu smlouvy do 31.3.2014. Termín realizace
prací lze prodloužit písemným dodatkem ke smlouvě v případě nezaviněného nesplnění
termínu zhotovitelem vlivem dlouhodobě nevhodných klimatických podmínek, znemožňujících
realizaci díla v termínu stanoveném ve větě první tohoto odstavce.
2) Místem plnění zakázky je porostní skupina 8C0z, která se nachází u břehu řeky Lubiny a jedná se
o první zalesnění louky o celkové ploše 0,93 ha (pozemky p.č. 840/1, 840/2 a 842/1 v k.ú. Vlčovice)

III.
Cena zakázky
1) Celková cena za předmět této smlouvy je stanovena jako součin jednotkové ceny pro
jednotlivé dřeviny a celkového množství skutečně vysazených sazenic a jednotkové cena za
1bm oplocení a skutečné délky provedeného oplocení. Jednotkové ceny jsou uvedeny
v krycím listu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2) Cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré zhotoviteli
známé náklady potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla.
3) K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době
zdanitelného plnění (platí pro plátce DPH).
IV.
Platební podmínky
1) Cena zakázky bude uhrazena bezhotovostně prostřednictvím banky na příslušný účet
uvedený v záhlaví této smlouvy na základě řádně vystavené faktury.
2) Splatnost faktury činí třicet dnů ode dne doručení objednateli.
3) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí
stanovených právními přepisy bude faktura obsahovat i tyto údaje :
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou částku
- označení díla
4) Prováděné práce nebudou objednatelem zálohovány.
5) Předložení a úhrada faktury za zalesnění a výstavbu oplocení bude provedena po vzájemném
odsouhlasení a předání provedených prací objednateli. Objednatel provede převzetí
provedené práce do 7 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Výzva může být podána i ústní
formou.
V.
Práva a povinnosti účastníků
Zhotovitel zodpovídá objednateli:
1) Za provedení prací v množství a čase podle Čl. I a Čl. II této smlouvy.
2) Za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování norem a
předpisů při používání technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při
poskytování sjednaných prací.
3) Za škody na majetku objednatele, popř. na zdraví zaměstnanců a návštěvníků objednatele,
vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušení platných právních předpisů a
norem pro poskytování prací, používáním nástrojů a prostředků neodpovídající platným
předpisům a normám.
4) Za provádění veškerých prací s maximální šetrností k okolnímu prostředí.
5) Za poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům objednatele při zjištění závad v prostoru
výkonu prací.
6) Za provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a za dodržování zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
7) Za použití geneticky vhodného sadebního materiálu určeného pro obnovu lesa a zalesňování
a za dodržení parametrů sadebního materiálu.
8) Zhotovitel před zahájením vlastní realizace díla (výsadby) předá objednateli listy o
původu sadebního materiálu a prokazatelně (fyzicky) seznámí objednatele s kvalitou
sadebního materiálu, který má být použit k plnění díla. O seznámení s kvalitou sadebního
materiálu bude pořízen protokol.

Objednatel se zavazuje:
1) Před zahájením práce předat pracoviště zhotoviteli.
2) Upozornit zhotovitele na případná rizika specifická pro zadané pracoviště a seznámí jej se
způsobem přivolání rychlé lékařské pomoci.
3) Uhradit zhotoviteli cenu zakázky ve výši dle čl. III odst. 1 a 3 této smlouvy.
VI.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuty
1) Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací okamžitě při jejich
zjištění. Výzva k odstranění vady může být podána i ústní formou.
2) Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit objednatelem oprávněně reklamovanou vadu díla,
pokud je odstranitelná, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění
reklamace.
3) V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na
přiměřenou slevu z ceny díla nebo na odstranění vady vlastními zaměstnanci, či třetími
osobami na účet zhotovitele.
4) Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo na úhradu nákladů podle předchozího bodu,
pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
5) Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý objem prací v množství a v čase podle této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10% ceny nesplněného objemu prací.
6) Objednatel neuplatní sankce uvedené v odstavci 5 v případech bylo-li nesplnění smlouvy
zapříčiněno vyšší mocí.
7) Maximální přípustný úhyn sazenic v době 6 kalendářních měsíců od převzetí díla je stanoven
na 10% z celkového počtu vysazených sazenic na jednotlivých zalesňovaných plochách.
Nezapočítávají se škody způsobené extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, zvěří a
spálením výhonů pozdním mrazem.
8) Uhynulé sazenice nad dohodnutý limit přípustného úhynu je zhotovitel povinen na své náklady
nahradit sazenicemi stejného druhu a kvality v období od 1. 10. 2014 do 15. 11. 2014.
VII.
Závěrečné ustanovení
1) Právní vztahy touto smlouvu výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012
Sb. Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, tři vyhotovení jsou určeny pro
objednatele, jedno vyhotovení pro zhotovitele.
2) Tuto smlouvu lze změnit písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
3) Objednatel i zhotovitel si smlouvu přečetli a svými podpisy stvrzují svůj souhlas s ní.
Přílohy:
1. Krycí list (1 list)
2. Obrysová mapa s vyznačením ploch k zalesnění (1 list)

V Kopřivnici dne …………………
Objednatel:

Hynek Rulíšek
Vedoucí odboru

V ………………. dne……………..
Zhotovitel:

