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lzaví raji podle ust. § 2536 a násl. zákona'ě,89l20l2 Sb., obč anský zákonik, tuto dohodu:
I.

PŘPOVI ĚT DOHODY
Předmětem dohody je provádění pěstební ch č inností v celé m rozsahu v lesní ch hospodářských celcí ch ,,Lesy
města Chebu" a ,,Stadtwald Eger". Převáž ně se jedná o ní ž especifikované hospodářské ěinnosti:

1. Obnova lesa:
Předmětem ěinnosti je první i opakovaná v,ýsadba sadební ho materiálu. Sadební materiál zajistí objednatel
arovné ž urč í mí sto jeho výsadby. Předpokládaný objem výsadby pro lesní ú seky vČ n3e 70.000 ks sazenic
a pro lesní ú sek v SRN cca l 5.000 ks sazenic.

2. Ochrana lesní ch ku| tur:
Předmětem č innosti je komplexní ochrana lesní ch kultur od oš lapáváni, ož inání , postřiky repelentní mi
prostředky (letní i zimní ), postřiky proti klikorohu, realizace individuální ch ochran, chemická asanace skládek
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dřeva apod. Materiál na ochranu mladých lesní ch porostů zajisti objednatel. Předpokládaný rozsah
oŠ etřovaných plochje pro lesní ú seky v Č Rcca 100 ha a pro lesní ú sek v SRN cca l0 ha.

3.

Oplocování :
Předmětem Č innosti je oplocování lesní ch kultur. Pletivo na zhotovení oplocení zajisti objednatel. Ostatní
oplocenkové dí ly vyrábí zhotovitel dle pokynu a na mí stě urěené zástupcem objednatele. Předpokládaný objem
prací je pro lesní ú seky v CR cca 3.000 bm a pro lesní ú sek v SRN cca 1.000 bm.

4.

Výchova mladých lesní ch porostů :
je komplexní č innost při výchově mladých lesní ch porostů , která zahrnuje prostřihávky, výsek
plevelných dřevin, prořezávky, doěiš tění porostů do 40 let, zpří stupňování porostů s vyřezání m arozřezání m
nejakostní ch č i než ádoucí ch jedinců po ploš e porostu, apod. Předpokládaný ploš ný rozsah je pro lesní ú seky
v CR cca 80 ha a pro lesní ú sek v SRN cca 30 ha.
Předmětem

5. Úklid klestu:
Předmětem ěinnostije ú klid klestu po těž bě - shoz na hromady a eventuální pálení . Předpokládaný objem prací
je pro lesní ú seky v Č Rcca 7.000 m3 a pro lesní ú sek v SRN cóa 2.000 m3.
il.
pŘpgÍ
nÁNÍ PRACÍ , ZPŮSOB EVI DENCE
POKYNI Y PRo zaoÁvÁNÍ a
A FAKTURACE
Objednatel není na základé té to rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkré tní objem prací . Jednotlivé
dí lěí pracovní ěinnosti budou zadávány vž dy podle aktuální ch potřeb objednatele.

a;

vÝeĚn zHoTovI TELE NA STANovENou pRACo,rNí č rNNosT
A ZÁPI S O PŘEDÁNÍ a PŘBVZPI Í PnaCOVI Š TĚPRO ZHOTOVI TELE

PRACÍ

l . Zadávání prací v lese
Objednatel vyuŽije pro zadávání pracovní ch ěinností na základé té to dohody dí lěí chminitendrů (dí lč í chplnění ).
KaŽdý lesní na svěřené m lesní m ú seku vyzývá vš echny zhotovitele k podání nabí dky na pří sluš né práce
uvedené v Č l, 1, a to prostřednictví m e-mailu na e-mailové adresy uvedené v ú vodu té to dohody. Kaž dý lesní

bude zadávat práce pro svů j svěřený ú sek ze své přidělené e-mailové adresy přiimení iesní ho
@lesymestachebu.cz. Jako předmět e-mailu bude vž dy uvedeno ěislo zakázky, resp. zadávací ho listu.

Yýzva kpodání nabí dky.probí há hromadně a bude obsahovat předvyplněný ,,Z^ PI S o pŘpoÁNí a
PREVZETI PRACOVI Š TĚ PRO ZHOTOVI TELE PRl CÍ " 1pří loha č . l) na pož adovanou č innost, ktený bude
obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
0

evidenění č í slozadávací ho listu,
lokalita (oddělení , dí lec nebo porostní skupina),
druh práce - popis pracovní č innosti,
předpokládaný objem práce,
zvláš tnosti pracoviš tě (pokud jsou v době oslovení zhotovitelů známé ),
termí n ukonč ení práce.

Zhotovitel bere na vědomÍ , Že rozsah plnění specifikovaný objednatelem v e-mailové výzvé nemusí zcela
Přesně odpoví dat skuteČ nosti, neboť sohledem na podmí nky vmí stě plnění nelze vněktených pří padech
Prové st zcela Přesné vYmezení rozsahu plnění . Rozsah plnění se tedy v prů běhu plnění konkré tní ěinnosti mů ž e
měnit dle skuteČ né hostavu a potřeb o9jednatele, Ve,š keré pří padné změny budou vyznaěeny ve
formuláři ,,ZÁPI S o pŘpoÁNí a pŘpvzETí pRACovI š rĚ pRo ZHoToVI TELE pRACI ,,.

VŠ ichnioslovení Zhotovitelé prací , pokud mají o nabí zenou pracovní č innost zájem, odpoví do 48 hodin od
odeslání výzvY snabí zenou pracovní č inností objednatelem stí m, ž e mají opracovní č innost zájem (reakce
zhotovitelŮ je vŽdy pí semná a probí há prostřednictví m e-mailu). Neodpovlli zhotovitel ve itanovené m
termí nu, má se za to, Že o nabí zenou pracovní č innost zájem nemá. Je výslovně ujednáno, ž e v odpovědi na
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i cenu niž š í ,než jakáje sjednána vté to
(pří
loha
pro
rámcové dohodě
nabí zenou pracovní ěinnost závaznog,
č . 3). Nabí dnutá cena se tí mto stane

výzvu snabí zenou pracovní č inností zhotovitele mů ž enabí dnout

Po uplynutí č asové hohorizontu 48 hodin od odeslání výzvy, odpovědný lesní , který zadává pracovní č innost,
vyhodnotí qýsledek poptávky tí m,ž evybere nejvýhodnějš í nabí dku, tj. nabí dku s nejniž š í nabí dkovou cenou.
Takto vybrané mu zhotoviteli pak zadávají cí lesní fyzicky předá p,racoviš tě pří sluš né muzhotoviteli pochů zkou
v daných porostech a uč iní o tom zápis ve formuláři ,,ZAPI S O PREDANI A PREVZETI PRACOVI STE PRO

ZHOTOVI TELE PRACI ". Zadávají cí lesní potvrdí svým podpisem předání pracoviš tě vkolonce,,Za
zadavatele pracoviš tě předal:". Zhotovitel prací potvrdí svým podpisem pí evzetí pracoviš tě v kolonce

,,Pracovní k (zhotovitel) pracoviš tě pí evzal dne:" Tí m, ž e zhotovitel potvrdí svým podpisem převzetí pracoviš tě,
zároveň stvrzuje, ž e zadáni pracovní ěinnosti zcela porozuměl, k výš e uvedené mu se zavazuje. Zadávají cí lesni
i zhotoviteljsou povinni ke své mu podpisu vž dy připojit datum podpisu a č itelně vypsané jmé no.
Pokud se zhotovitel ješ tě před anebo během přebí rání pracoviš tě rozhodne, ž e o pracovní č innost nemá zájem,
zaznamená odpoví dají cí lesní tuto skuteěnost do ,,ZÁPI S o PŘEDÁNÍ a pŘBvzETÍ PRACOvI Š TĚpnO
ZHOTOVI TELE PRACi" a zhotovitel tuto změnu stvrdí svým podpisem. Pracovní ěinnost je pak postoupena
dalš í musubjektu v pořadí s nejvýhodnějš í cenou.

Formulář,7ÁI I S o I ŘEDÁNÍ n pŘBvzETÍ I RACoVI Š TĚ pRo ZHoToVI TELE I RACÍ " se vyhotovuje

jedno vyhotovení obdrž í zhotovitel (zhotovitel prací ) a jedno zttstává objednateli (zadávajicí mu, resp.
přebí rají cí mu lesní mu), který ho po převzetí praci a pracoviš tě připojí k přijaté faktuře.
dvakrát

-

Formulář ,,ZÁpI S o pŘpoÁNÍ n pŘBvzETÍ I RACoVI Š TĚ pRo ZHoToVI TELE I RACÍ " má č tyřciferná
evidenč ní ěí sla, která zač inaji č í slem pří sluš né holesní ho ú seku a prvotní formuláře v kaž dé mzapoč até m roce
jsou následují cí : na LU1 - l000, na LU2 - 2000, na LU3 - 3000 a na lesní m majetku v SRN - 4000, Kaž dý
dalš í vystavený formulář bude evidován pod ěí slem, které je souč tem poslední ho evidenč ní ho č í slaa ěí sla 1.
Č í selnáevidenč ní řada formulářů je kontinuálni achronologicky navazujici.

2. Přebí rání prací v | ese
po skonč ení pracovní ch č inností uvedených ve formuláři,,ZÁPI S O PŘBPÁNÍ a PŘBVZETÍ PRACOVI Š TĚ
PRO ZHOTOVI TELE PRACÍ " lesní fyzicky teré nní pochů zkou převezme vykonanou práci a v pří padě
nedostatků si od zhotovitele prací vyž ádájejich odstranění .
Pokud lesní po skonč ení pracovní ch ěinností uvedených v zápisech o předání apí evzeti pracoviš tě shledá, ž eje
práce vykonána v pož adované m rozsahu a kvalitě,_tak vykonanou práci_převezeme a pí evzetí potvrdí svým
podpisem ve formuláři ,,ZÁI I S o eŘEDÁNÍ n pŘevzETÍ I RACoVI Š TĚ pRo ZHoTOVI TELE pRAcÍ "
vkolonce ,,Zazadavatele vykonanou práci převzal". Přitom je povinen kesvé mu podpisu vž dy připojit své
č itelně vypsané jmé no.

Při přebí ráni prací v lese se zjiš ť ují základní podklady pro fakturaci. Lesní je povinen ověřit technické jednotky
č i metrů najednotku dané ho výkonu apod.

- poěet kusů , hektarů

B) v.iRoBNĚ

MzDovÝ rÍ srBr

Na základě převzetí kvalitně provedené práce a zjiš tění objemu vš ech potřebných technickýchjednotekje lesní
povinen vystavit ,,VÝROBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK" (pří loha č . 2), kde budou uvedeny ceny zajednotlivé
ěinnosti dle cení ku prací nabí dnuté hopří sluš ným zhotovitelem (pří loha č . 3) nebo ceny uvedené v odpovědi
navýzvu s nabí zenou pracovní č inností , nejpozději vš ak do 5 pracovní ch dní od pí evzetí pracoviš tě lesní m,
kte4ý slouž í zhotovitelů m jako podklad pro fakturaci. Výrobně mzdové lí stky se vystavují v programu pro
lesnickou evidenci ,,Výroba 4000". Formulář ,,ZAPI S O_PREDANI , A PREVZETI PRACOVI STE PRO
ZHOTOVI TELE PRACI " bude tvořit pří lohu ,,VYROBNE MZDOVEHO LI STKU". Kaž dý ,,VYROBNE
MZDOVÝ LÍ STEK" je opatřen datem vystavení a podpisem odpovědné ho lesní ho. Za správnost vyplněných
ú dajů zodpoví dá lesní .
Takto vyhotovený,,VÝROBNĚ trrtZOOVÝ LÍ STEK" lesní ihned po vystavení předá zhotoviteli, ktený práci
vykonal. Celková suma uvedená ve formuláři ,,VÝROBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK" je suma, kterou bude
následně zhotovitel fakturovat. Zhotovitel,,VÝROBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK" odsouhlasí a následně na jeho
základé vystav í fakturu.
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C) pRI JArÁ

r,,trrURA

Faktury za vykonanou práci přebí rá lesní , ktený vystavil ,,VÝROBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK". Kaž dý lesní je
povinen přijatou fakturu zkontrolovat a ověřit její správnost (zejmé na fakturovanou ěástku), Kaž dá přijatá
faktura obsahuje:
a)
b)

c)
d)
e)

D
g)
h)

i)

datum zdanitelné ho plnění , ktený je shodný s datem ve formuláři ,,VÝROBNĚ vzoovÝ LÍ STEK,.,
datum vystavení ,
datum splatnosti,
identifikaění ú daje zhotovitele (název subjektu, adresa, I Č O, DI Č , ěí slo bankovní ho ú č tu),
identifikaění ú daje odběratele (Lesy města Chebu, s.r.o., adresa, I Č O, DI Č ;,
ěí slo faktury,

č í slosouvisejí cí ho,,VÝROBNĚ MZDOVÉ HO LÍ STKU''
fakturované práce a ěástku,
prohláš ení o DPH (výš e DPH, neplátce DPH, osvobozené plnění )

Nedí lnou souěástí přijaté faktury jsou následují cí pří lohy:

zÁvls o pŘpnÁNí n pŘBvzETí pRAcovI š TĚ pRo zHoTovI TELE pRAcí (pří loha ě. l)
b) vÝnogNĚ MzDovÝ Lí sTEK (pří loha č . 2).
a7,

III.

BEzpEč NoST pnÁcp e poŽÁnNÍ ocrneNa
l.

Podpisem té to rámcové dohody zhotovitel prohlaš uje, ž e je odborně a zdravotně způ sobilý k provádění
předmětu dohody dle č l. I a splňuje veš keré zákonné pož adavky pro provádění dané ho druhu prací , Tí mto

dále zhotovitel prohlaš uje, ž e i jeho poddodavatelé , zaměstnanci ěi spolupracovní ci jsou odborně

azdravotné zpŮsobilí k provádění předmětu dohody dle ěl. I dohody a splňují veš keré zákonné pož adavky
pro provádění dané ho druhu prací .
2.

Zhotovitel se zavazuje prové st pro objednatele pří sluš né práce s využ ití m vlastní ch kapacit a za využ ití
pří padných poddodavatelů , Tito poddodavatelé se budou podí let na provedení dí la výhradně v rozsahu
urČ ené m sm| ouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, kte4ý se zavazuje takovou uzavřenou
smlouvu předloŽit na vyž ádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veš keré práce poddodavatelů řádně
koordinovat. Zhotovitel odpoví dá v plné m rozsahu za veš keré práce provedené poddodavatelem.

J.

Zhotovitel podpisem té to rámcové dohody odpoví dá za dodrž ování pož árnich předpisů a předpisů BOZP
na PracoviŠ ti, a to v plné m rozsahu. Zhotovitel dá| e prohlaš uje, ž e jeho strojní vybavení a pracovní
PomŮcky jsou v nálež ité m technické m stavu a ž e bude použ í vatpředepsané ochranné pomů cky pro daný
druh práce.

4.

Zhotovitel podpisem té to rámcové dohody prohlaš uje, ž e je seznámen s bezpeč nostní mia technologickými
PředPisy pro daný druh prací . Dále prohlaš uje, ž e se seznámil s traumatologickým plánem společ nosti
LesY města Chebu, s.r.o. (e kdispozici navyž ádání vkanceláří ch společ nosti naadrese Pelhřimovská 1,
Cheb), se vŠ emitelefonní mi ěí sly na záchranné slož ky a telefonní m č í slemna odpovědné ho lesní ho.

5.

Zhotovitel si sám zajisti organizaci práce i u svých spolupracovní ků a zaměstnanců tak, aby na pracoviš ti
nepracoval nikdo osamoceně, Na pracoviš ti musí b;it vž dy lé kárnič kavybavená ú měrně poč tu prácovní ků .

6.

Zhotovitel odpoví dá za technický stav použ í vanýchmechanizač ní ch prostředků , nástrojů , náí adí
a vhodnost ochranných pracovní ch pomů cek.

7

Zhotovitel je odpovědný za pŤ edepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění (pokud je pro sjednanou práci
předepsána)jak u své osoby, tak i u spolupracovní ků a zaměstnanců ,

8.

Zhotovitel odpoví dá za dodrž ování bezpeěnostní ch předpisů , předpisů pro manipulaci s ropnými látkami,
PoŽární ch předpisů při veš keré ěinnosti své i svých spolupracovní ků a zaměstnanců ,
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9.

Zhotovitel odpoví dá při práci na pracoviš ti, které je v dosahu silniění ch komunikací , ž eleznié ní chtratí , tel.
a el. vedeni, ž e neohrozi ptovoz těchto zaí í zeni.Při jeho č innosti nesmí dojí t k ohrož ení ž ivotní ho
prostředí , zdravi, majetku jiných oběanů aorganizaci.

10. Zhotovitel je povinen u vš ech mechanizaění ch prostředků použ í vat biologicky odbouratelné olejové
náplně a hydraulické kapaliny, a to věetně mazánií eté zu
11

.

u

jednomuž né motorové pily.

Zhotovitel se dále zavazuje, ž e kdykoli opustí pracoviš tě, bude toto pracoviš tě uvedeno do takové ho stavu,
aby nemohlo dojí t k ohrož ení zdraví osob nebo majetkové ú jmě (zejmé na zajiš tění skládek proti sesuvu,
staž eni zavěš ených stromů , uhaš ení ohňů , zajiš tění chemických prostředků , ú klid vozovek, pří kopů apod.).

I V.

STANOVENÍ CENY ZADÍ LO

1.

Ceny prací jsou stanoveny na základé cení ku prací zhotovitele, které předlož il zhotovitel při podpisu té to
dohody objednateli a tvoří samostatnou pří lohu č . 3 té to dohody. Tato pří loha slouž í jako podklad pro
uzaví ení té to dohody. Celková cena jednotliuých pracovní ch č inností (dí lěí ch praci) zadávaných na
základě té to rámcové dohody bude stanovena výpoč tem zjednotkových cen uvedených v cenové nabí dce
předlož ené dle ustanovení č l. I I . dohody a skuteč né ho rozsahu provedených prací . Cení k prací obsahují cí
dí lč íceny, které předlož ili zhotovitelé při uzavření té to dohody, tvoří pří lohu č . 3. Jednotkové ceny jsou
sjednány jako nejvýš e pří pustné , nepřekroěitelné a zahrnuji veš keré náklady zhotovitelů spojené
s provádění m pěstební ch ěinností dle té to dohody. Pro jednotlivá plnění zadávaná na zák| adé rámcové
dohody mohou zhotovitelé nabí dnout i ceny niž š i,než jsou uvedeny v cenové nabí dce zhotovitele.
Zhotoviteli bude vž dy hrazena cena pouze za skuteč ně poskytnuté plnění .

2.

Je-li zhotovitel plátcem DPH, připoěte k uvedeným cenám při fakturaci DPH dle platných předpisů .

3

4.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce pí evzaté odpovědným _lesní m, a to v rozsahu skuteč ně
poskytnuté ňo pinění . pří lohou faktury bude ,,VÝROBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK" (pří loha ě. 2) podepsaný
odpovědným lesní m a zhotovitelem. Faktura musí mit nálež itosti daňové ho dokladu dle pří sluš ných
právní ch předpisů .
Splatnost fakturje 21 dnů ode dne zdanitelné ho plnění .

V.
OSTATNÍ UI BPNÁNÍ

1.

Zhotovitel se zavazuje provádět veš keré práce v pož adované kvalitě, nezpů sobovat svojí č inností ž ádné
š kody na lesní ch porostech a ostatní m majetku spravované m objednatelem. V opač né m pří padě souhlasí
s ú hradou způ sobené š kody.

2.
J.

Technologický postup prací urč uje odpovědný lesní .
Objednatel je oprávněn během provádění pěstební ch č inností kontrolovat jejich kvalitu, dodrž ování
bezpeěnosti práce, pož ární ochrany a ochrany ž ivotní hoprostředí . Dále je objednatel oprávněn okamž itě
přeruš it vykonávané práce při ohrož ení zdravi nebo ž ivota jaké koli osoby, při ohrož ení majetku nebo
ž ivotn í ho prostředí . Za takto vzniklé prostoj e obj edn atel neodpoví dá.

4.

Veš keré odřeniny na stromech oš etří zhotovitel ješ tě tyž den objednatelem urč eným ochranným nátěrem.

5.

V pří padě ekologické havárie zajisti zhotoviteljejí neprodlenou likvidaciv souladu

6.

Zhotovitel odpoví dá za š kody vzniklé při nesprávné aplikaci chemických prostředků .
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s platnýmipředpisy.

7.

Při poš kození oplocenky je zhotovitel povinen ji alespoň provizorně opravit a zabránit tak vstupu zvěře
do oplocenky. Zároveň je povinen oznámit tuto skuteč nost objednateli. Následně je povinen uvé st
oplocenku do pů vodní hostavu, ato nejpozději do 3 kalendářní ch dnů .

8.

Pří padné změny podmí nek, nebo obsahu té to dohody se ří dí platnými právní mi předpisy. V prů běhu
platnosti té to dohody mohou b;it měněny pouze pí semným dodatkem k té to dohodě,

9.

Ptáva a závazky vyplývajicí z dohody nejsou převoditelné najiné subjekty.

10.

Objednavatel si vyhrazuje právo okamž itě zastavit ěinnost druhé smluvní strany v pří padech, ž e tato
ěinnost vede k poruš ení platných právní ch předpisů . Ústní pož adavek na zastaveni č iňnosti musí být
neprodleně doplněn pí semnou formou, Nesouhlas druhé strany nemá odkladný ú ěinek. Právo druhé strany
na soudní rozhodnutí o neoprávněnosti zastavení ěinnosti a s tí m souvisejí cí náhtada š kody, tí mto
ustanovení m není dotěeno,

ll,

V pří padě poŠ kozenílesní ho pů dní hopovrchu v dů sledku č innosti zhotovitele, nebo poš kození cest, linek,
sváŽnic, pří kopů , je zhotovitel povinen okamž itě prové st na svů j náklad řádnou asanaci těchto š kod.
Vpří padě, ž e tak neuč iní ,souhlasí zhotovitel stí m, ž e mu objednavatel, až do doby zjednání náptavy,
neProPlatí Žádnou, dosud neproplacenou fakturu a nápravu je oprávněn objednatel realizovat
Prostřednictví m třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel vyslovuje souhlas k zapoětení těchto
nákladŮ vŮČ i své pohledávce u objednatele (neuhrazené faktuře). Objednatel má v tomto pří padě právo
okamž itě, j ednostranně zastavit č innost zhotovitele.

12. DÍ lo má vady, jestliž e provedení dí la neodpoví dá výsledku urč ené mu na základě té to dohody. Zhotovitel
odpoví dá zavady, které má dí lo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpoví dá zavady dí la vzniklé
po předání dí la objednateli,jestliž e byly způ sobeny poruš ení mjeho povinností .

l3.

1,4,

Právo na odstranění vady dí la, zjiš těné po předání dí la, objednatel u zhotovitele uplatní pí semnou formou.
Zhotovitel bez zbyteěné ho odkladu, nejpozději ve lhů tě do 3 pracovní ch dní od doruěení reklamace,
Projedná reklamovanou vadu a způ sob její ho odstranění . Neodstraní -li zhotovitel vady dí la jí m zaviněné
v přiměřeně dostateěné lhů tě, tj. nejpozději do l4 kalendářní ch dní od jejich reklarnu"" ob.l"dnatelem,
mŮŽe objednatel poŽadovat přiměřenou slevu zceny dí la. Nárok objednatele ú ětovat zhotoviteli smluvní
pokutu tí mnezaniká.

Obě smluvní strany se dohodly, ž e pokud by jim ve splnění dí lč í chplnění rcalizovaných na základé
rámcové dohody bránil zásah tzv, vyš š ímoci nebo jiných neoěekávaných okolností , které nastaly bez
zaviné ní některé ze smluvní ch stran amají cí bezprostřední v| iv na předmět plnění , dohodnou ,. nu
ProdlouŽení termí nu dí lěí ho plnění ú měrně k trvání okolností brání cí ch dodrž ení pů vodní hotermí nu.
Smluvní strana, u ní ž nasta| pří pad vyš š ímoci, musí o tom bezodkladně po její m vzniku pí semně uvědomit
druhou stranu. Oznámení o vyš š ímoci musí být do dalš í ch 20 dnů po její m skonč ení doiož eno potvrzení m
Pří sluŠ né hoorgánu, ze které ho bude patrné , ž e vyš š ímoc nastala a sjakými dů sledky. Nebudou-li §rto
lhŮty dodrŽeny, nemŮŽe se smluvní strana vyš š ímoci dovolávat. Za vyš š ímoc nebo neoěekávanou
okolnost se vtomto smyslu považ ují zejmé naž ivelnépohromy (tj. např. povodeň, záplava, pož ár, blesk,
nič ivý ví tr apod.),.

u.

SANKCE
1.

Pokud bude objednavatel v prodlení s ú hradou peněž ité hozávazku,je zhotovitel oprávněn ú ětovat ú rok
z prodlení ve výš i 0,05 Yo z dluž né č ástky zakaž dý den prodlení .

2.

NedodrŽÍ -li zhotovitel termí n zhotovení ěi předání dí la sjednaný vzadávací ch listech č i následných
dodatcí ch v rámci dí lč í hoplnění , uhradí objednavateli do 30 dnů po jeho výzvě, smluvní pokutu u" ulisi
50 % o ť tnanění ho objemu nesplněné ho závazku. Zhotovitel souhlasí s tí m, ž e výš e uvedená smluvní pokuta
mŮŽe blft zaPoětena vŮč i pohledávce zhotovjtele zaobjednatelem (neuhrazená faktura).

J.

V Pří Padě dodání vadné ho dí la v rámci dí lěí ho plnění , pokud pů jde o vady neodstranitelné , uhradí
zhotovitel objednavateli do 30 dnŮ po jeho výzvé , smluvní pokutu ve-výš i l00 % ceny dí la, pří paáně ceny
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jeho dí lěí č ásti dotč ené vadami. Zhotovitel souhlasí s tí m, ž e výš e uvedená smluvní pokuta mů ž ebýt
započ tena vů ěi pohledávce zhotovitele za objednatelem (neuhrazená faktura). Uhrazení m smluvní pokuty
není dotč eno právo objednatele na náhradu š kody vů č izhotoviteli.

4.

Smluvní pokuty sjednané touto dohodou uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda av jaké výš i vznikne
druhé straně v té to souvislosti š koda, kterou lze uplatnit samostatně.

5.

Vpří padě, ž e zdů vodu neprovedeni praci vrozsahu a termí nu dle formuláře ,,ZÁPI S O PŘBOÁNÍ
A PŘEVZETÍ pRACoVI Š rĚpno ZHOTOVI TELE PRACÍ ", bude nucen zajistit provedení těchto prací
sám nebo třetí osobou z dů vodu odvrácení hrozí cí ho nebezpeěí a vzniku š kod, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli veš keré náklady na zajiš tění arealizaci těchto prací .

6.

Veš keré sankce a smluvní pokuty mohou být započ teny vů č ipohledávce zhotovitele za objednatelem
(neuhrazená faktura). Smluvní pokuty jsou splatné do 2l dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

uI .
I _] KONČ ENÍ ooHooy
l

Platnost dohody konč í uplynutí m doby, na kterouje sjednána.

2.

Smluvní strany nejsou oprávněny tuto rámcovou dohodu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví -li tato
rámcová dohoda nebo zákonjinak.

_r.

4.

Před uplynutí m sjednané doby rámcová dohoda zaniká:
a) předěasným vyč erpání m maximální ho objemu rámcové dohody v č ástce 1.950.000 Kě bez DPH;
b) sní ž í -lise poč et zhotovitelů rámcové dohody pod 2.

Dů vodem pro okamž ité odstoupení od rámcové dohody vů ěi pří sluš né muzhotoviteli je:
a) prováděnipraci zhotovitelem mimo urč ené pracoviš tě;
b) zhotovitelem způ sobená š koda, která nebyla přes výzvu objednatele odstraněna;
c) jaké koliv zhotovitelem opakované poruš ení povinností stanovených touto dohodou (nejmé ně 2x).

5. Za

den odstoupení od dohody se považ uje den, kdy bylo pí semné oznámení o odstoupení oprávněné
smluvní strany doruěeno druhé smluvní straně. Odstoupení m od dohody nejsou dotěena práva smluvní ch
stran na ú hradu splatné smluvní pokuty a na náhradu š kody.

VI I I .

Č BSrXÁ PROHLÁŠ BNÍ
1.

Zhotovitel podpisem dohody ěestně prohlaš uje, ž e splňuje základní způ sobilost ve smyslu § 74 ZZVZ.

2,

Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e pokud bude při pěstební č innosti použ í vat motorové
pily, křovinořezy avyž í naé e,má platné oprávnění k jejich obsluze.
Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e pokud bude při pěstební č innosti nakládat s chemickými
látkami, má platné osvěděení minimálně I . stupně o odborné způ sobilosti pro nakládání s pří pravky
na ochranu rostlin.

4

Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e má pro plnění předmětu té to dohody platné oprávnění
a potřebné zkuš enosti s pracemi tohoto charakteru, potřebné odborní ky a kvalifikaci pro provádění prací .

I X.

ZÁVĚnBČ NÁ USTANOVENÍ
l.

Veš kerá práva vyplývajici zté to dohody a tykajicí se reklamací , musí smluvní strany oznámit pí semně
straně druhé .
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2.

3.

4.
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l.

:

.,

Tato dohoda se vyhotovuje
po,jednom výtisku.

v...... výtiscí ch, přič emž objednatel

óbdrž í dva výtisky akaž dý zhotovitel

':

,

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepí š e jako poslední , Dohoda
nabývá Úěinnosti nejdří ve dnem uveřejnění prostřednictví m registru smluv dle zákona č .340/ 2015 Sb.,
o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti někte4ých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění té to dohody v předmětné m registru v sou| adu s uvedeným
zákonem.
Tato dohoda se uzavirá na dobu urěitou od 01.0l .2022 do 31.12.2022.

a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, pí semnými
ěí slovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvní ch stran, které musí
blýt obsaž eny na jedné listině.
Tuto dohodu lze měnit, doplňovat

a prŮběŽně

6.

V pří padě, Že se některá zujednání té to dohody ukáž ou být neplatnými ěi neú ěinnými, nemá tato
skuteČ nost vliv na ostatní ujednání té to dohody, která zú stávají nadále platná a ú č inná.Souěasně se strany

zavazuji nahradit taková neplatná ěi neú ěinná ujednání dohody ustanovení mi platnými a ú č innými,která
svým významem budou obsahově blizkápů vodní m ujednání m.
7.

Smluvní strany se zavazují , ž e v připadé změny sí dla ěi adresy pro doruěování se budou bez zbyteěné ho
odkladu o takové to skuteč nosti informovat. V pří padě poruš ení té to povinnosti nesou odpovědnost
za š kodu, která v dů sledku té to skuteěnosti vznikne.

8.

Smluvní strany se dohodly, ž e promlč ecí lhů ta kuplatnění práv zté to dohody bude 10 let od doby, kdy
mohlo b;ýt uplatněno poprvé .

9.

Úěastní ci dohody ujednali v souladu s ustanovení m § 89a zákona ě.9911963 Sb., obč anský soudní řád,
ve znění pozdějŠ Í chpředpisŮ, ž e v pří padě jejich sporu, ktený by byl řeš en soudní cestou, je mí stně
pří sluš ným soudem mí stně pří sluš ný soud objednatele.

l0.

Smluvní strany výslovně prohlaš ují , ž e jsou k právní mu jednání zcela zpú sobilé ,ž e tato dohoda je
Projevem jejich pravé , urč ité a svobodné vů le a ž e si tuto dohodu podrobně přeěetly, zcela jednoznaěÁě
Porozuměly její mu obsahu, proti které mu nemají ž ádných výhrad, uzavirajiji dobrovolně, nikoli v tí sni,
Pod nátlakem nebo zanápadné jednostranně nevýhodných podmí nek atakto jipodepisují ,

1l. Závazkový vztah založ ený touto dohodou se ří dí zákonem ě.89/ 2012 Sb., oběanský zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

v

12,

VŮle smluvní ch stran je vyjádřena

13.

Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele ž ádná stanoviska,
komentáře ěi oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory azpracovatele informací .

v chebu

dokumentech a podkladech, které tvoří rámcovou dohodu.

dne

Objednatel

Lesy města Chebu, s.r.o.
I ng. Josef Kubát, Ph.D., jednatel
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