Příloha č. 3

Smlouva o dílo č. ………. na zakázku
„Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2015 “
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
smluvními stranami, kterými jsou:
město Kopřivnice
sídlo:
Štefánikova 1163/12, 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
………………………………………………………..
Sídlo/místo podnikání: …………………………………………
IČ:
…………………………………………
DIČ:
…………………………………………
zastoupené:
…………………………………………………….
bankovní spojení:
…………………………………………………….
číslo účtu:
…………………………………………………….
pověřená osoba: - ve věcech realizace zakázky – ……………………………
(dále jen „zhotovitel“)
I.
Předmět plnění
1) Zhotovitel se zavazuje provést předmýtní úmyslnou (PÚ) těžbu v porostních skupinách
1A13/8/4c,(dle LHP Lesy města Kopřivnice 2014 - 2023) v rozsahu cca 50 m³ a nahodilou (N)
těžbu v porostech LHC Město Kopřivnice ( dle LHP Lesy města Kopřivnice 2014 – 2023)
v rozsahu cca 780 m³.
2) Těžební práce zahrnují: PÚ - těžba, přibližování dříví na odvozní místo a manipulaci dle
požadavku objednatele.
N – těžba, přibližování dříví na odvozní místo a manipulace dle
požadavku objednatele s vyklizením nebo bez vyklizení klestu.
3) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah prací stanovený v odst. 1 tohoto článku
z objektivních důvodů, vzniklých v době platnosti této smlouvy.
II.
Doba a místo plnění
1) Zakázka bude realizována v období ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2015. Bude-li se
jednat o těžbu stromů napadených kůrovcem, musí zhotovitel provést těžební práce
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání pracoviště zhotoviteli.
2) Bude-li se jednat o zpracování jiných nahodilých těžeb, musí být těžební práce provedeny
nejpozději do 1 kalendářního měsíce ode dne předání pracoviště zhotoviteli.
3) Místem plnění zakázky jsou lesy města Kopřivnice (dle LHP Lesy města Kopřivnice 2014 –
2023).
III.
Cena zakázky
1) Cena za těžební práce pro PÚ těžbu je stanovena ve výši …………….. Kč/ m³ bez DPH,
(jednotková cena). Cena za těžební práce pro N těžbu s hmotnatostí do 0,5 m³ je stanovena
ve výši ………...…Kč/m³ bez DPH, hmotnatostí 0,5 m³ a víš………………Kč/m³ (jednotková
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cena). Cena za provedení těžebních prací je uvedena v krycím listu zakázky, který je nedílnou
přílohou této smlouvy.
2) Celková cena za předmět této smlouvy je stanovena jako součin jednotkové ceny a celkového
objemu vytěženého dříví v daných porostních skupinách stanoveného dle přejímky u
konečného odběratele.
3) Cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady
potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla.

1)
2)
3)
4)

IV.
Platební podmínky
Cena za těžební práce bude uhrazena bezhotovostně prostřednictvím banky na příslušný účet
uvedený v záhlaví této smlouvy na základě řádně vystavené faktury.
Splatnost faktury na zaplacení ceny za provedení těžebních prací činí třicet dnů ode dne
doručení objednateli.
Prováděné práce nebudou objednatelem zálohovány.
Předložení a úhrada faktury za těžební práce bude provedena po vzájemném odsouhlasením
číselníků vytěženého dříví upravených dle přejímky u konečného odběratele a předání
porostu objednateli. Objednatel provede převzetí číselníků a provedené práce v porostu do 7
pracovních dnů od doručení přejímky od konečného odběratele.

V.
Práva a povinnosti objednatele
1) Před zahájením prací předat pracoviště zhotoviteli.
2) Uhradit zhotoviteli cenu prací ve výši dle čl. III. této smlouvy.
3) Zhotovitel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně
prokazatelně poruší povinnosti uvedené v Čl. VI. této smlouvy.
VI.
Práva a povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel je povinen převzít od objednatele pracoviště k realizaci nahodilé těžby nejpozději
do tří dnů ode dne výzvy oprávněného zástupce objednatele učiněné vůči pověřené osobě
zhotovitele na tel. ………… , případně e-mail: ……………@..................... Převzetí pracoviště
je povinna pověřená osoba zhotovitele potvrdit podpisem v provozním deníku vedeném
objednatelem.
2) Nebezpečí škody na dříví přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu) do jeho
přiblížení na odvozní místo.
3) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vytěženém dříví (číselník dříví) pro jednotlivé porosty.
4) Číselník dříví bude předán objednateli před zahájením přibližování dříví z porostu, kde byla
těžba prováděna, výjimka je možná pouze se souhlasem objednatele.
5) Povýrobní úpravu pracoviště provádí zhotovitel na své vlastní náklady.
6) Těžba bude prováděna s maximální šetrností vůči okolnímu prostředí.
7) Na mazání lišty JMP musí být používán ekologický olej a pracovníci musí umožnit objednateli
kontrolu přímo v porostu.
8) Maximální délka sortimentů bude 12 m, výjimka je možná pouze se souhlasem objednatele.
9) Přibližování traktorem je možné pouze z přibližovacích linek, a to pouze za sucha nebo
silnějších mrazů.
10) Přibližována bude veškerá hmota hroubí od 7 cm na čepu delší než 2 m.
11) Při soustřeďování dříví musí zhotovitel před opuštěním pracoviště každý jednotlivý den zajistit,
aby soustřeďované dříví netvořilo na lesní dopravní síti nepřekonatelnou překážku pro pohyb
vozidel.
12) Stromy odřené po těžbě či soustřeďování dříví musí být ošetřeny nejpozději následující den
po vzniku škody.
13) Svody na dešťovou vodu zanesené po přibližování dříví musí být vyčištěny každý den po
ukončení přibližování dříví.
VII.
Odpovědnost za vady, smluvní pokuty

2

Příloha č. 3
1) V případě nedodržení termínu dokončení zakázky vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky (Čl. III. odst. 3)
za každý započatý den prodlení. V případě nedodržení termínu pro těžbu stromů napadených
kůrovcem (Čl. II odst. 2 smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zvýšenou
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky (Čl. III. odst. 3) za každý započatý den
prodlení.
2) V případě porušení povinnosti uvedené v Čl. VI. odst. 1 je zhotovitel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3) V případě porušení povinnosti uvedené v Čl. VI. odst. 9 je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ porušení
povinnosti. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu případné škody
způsobené na lesní dopravní síti porušením povinnosti zhotovitele.
4) V případě porušení některé z povinností uvedených v Čl. VI. odst. 3, odst. 4, odst. 7, odst. 11
a odst. 13 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý
jednotlivě zjištěný případ porušení povinností.
5) V případě porušení povinnosti uvedené v Čl. VI. odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý poškozený a neošetřený strom
6) Úrok z prodlení při úhradě faktury po datu splatnosti je stanoven ve výši 0,1 % z celkové ceny
zakázky za každý započatý den prodlení.
7) Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací bezodkladně po
jejich zjištění.
8) Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit objednatelem oprávněně reklamovanou vadu
práce, pokud je odstranitelná, a to bez zbytečného odkladu. Pokud je vada neodstranitelná, je
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zakázky.
9) Objednatel nemá právo vůči zhotoviteli na slevu z ceny podle předchozího bodu, pokud
neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
10) Pokud budou při přejímce dříví zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají
za následek snížení ceny zboží (zejm. nedodržení stanovených technických požadavků
výroby jednotlivých sortimentů, nadměrků apod.), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši způsobené škody stanovené jako rozdíl cen sortimentů dle aktuálního
ceníku u konečného odběratele. Veškeré povýrobní úpravy, které objednatel považuje za
nedostatečně provedené a případné poškození, které přesahují míru běžného opotřebení,
budou projednána se zhotovitelem a bude o nich učiněn písemný zápis, ve kterém bude
stanoven zhotoviteli termín provedení úprav nebo odstranění poškození ne delší než 14 dní.
Pokud zhotovitel neprovede práce v termínu stanoveném v písemném zápisu, je objednatel
oprávněn nechat provést nutné povýrobní úpravy pracoviště a odstranění poškození jiným
subjektem na náklady zhotovitele.

1)
2)
3)
4)

VIII.
Závěrečné ustanovení
Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, tři vyhotovení jsou určeny pro objednatele,
jedno vyhotovení pro zhotovitele.
Tuto smlouvu lze změnit písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
Objednatel i zhotovitel si smlouvu přečetli a svými podpisy stvrzují svůj souhlas s ní.
Součástí smlouvy o dílo je krycí list zakázky a projekt těžby spolu s délkami přibližovacích
vzdáleností.

V Kopřivnici dne …………..
Objednatel:

Zhotovitel:

........................................
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí

..................................................
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