nÁvcovÁ

Dí ro č . 0O2l2O22l CZ:DE
rĚž pgxí č mxosT

DoHoDA,,o,

Objednatel:

Lesy města Chebu, s.r.o.
lč o zlgesgl

DI Č CZ2] 965gI l
UST Nr.: 255ll05l50067

UST-I d-Nr.:DE28917I 258
se sí dlem náměstí

.l.i.

,.j| i

;

!..,,

Krále Jiří ho z Poděbiad LiI 4,350 02 Cheb

zapsaný v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v Plzni, spisová
zastoupený I ng. Josefem Kubátem, Ph.D., jednatelem společ nosti
tel.: + 420
e-mail

:

bankovní spojení :
č í sloú č tu

I BAN:
SWI FT (BI C): K
bankovní spojení :
č í sloú č tu:

I BAN:
SWI FT (BI C):
dále jen,,objednatel",

Zhotovite|

l:

.

,]
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znaěkac 19045

Zhotovitel2:

DI RI MESE, s.lio.
Hrnč í řsM214917

3S0 02 Cheb
tČ 0| 053195ó1 DlČ :CZ05319561

aaaaaaaaaaaaa

I CO:

DI C:

.

se sí dlem

bankovní spojení :
č í sloú č tu:
Zhotovitel 3:

SAI (VOJG s.r.o.
MetoděJova 14ó715

l4900 Praha4Dlč :

I CO:
se sí dlem

e-mail:

Zhotovitel4:

.h.tn§.F..t?* .

tel.:

......

Zhotovitel 5:

DI C:

č í sloú č tu:
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Zhotovitel 6:

DI Č :

bankovní spojení : ...

Zhotovitel7:

Zhotovitel

8:

Zhotovitel9:

.., i.

bankovní spojení :
č í sloú č tu:
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Zhotovitel

10:

DI Č :

Zhotovitel

1 1:

-} an.!elinek

DlÓ: cz72o82123u
Studenec 5, 357 09 Habeí tov
Tel.: 6O8 160 0g1, 608 04B 00O

| G; 7

I CO:

i

61881,

DI C:

.

se sí dlem

Zhotovitel12:

.A+ n! í ...8.r.T.?.l.F.l-....... .. ..

. .

..

bankovní spojení : ..

zhotovitel

13:

* T?.rffift?ď$Fr?n?rtf;Y,.r*
351 32l3Azlov,

.{

I CO:

.

DI Č :

se sí dlem
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Zhotovitel14:

Paizcké ho nám.77

263 01 l,iořcvice
DiČ : CZ43762751
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa

I CO:

.

se sí dlem

spojení :

bankovní

..

č í sloú č tu:
Zhotovitel

15:

artrU

Hl

Ku,urehr

/

Zhotovitel 16:

3rBi

u

Jalt

,] .

Zhotovitel17:

Matěj Š reMgrR.A
rĚž ee DŘEvA, RlzlKovÉ KÁcENí

.

I CO:

.

,31 Libá 99
lÓ; 044 77 928 Tel.: 776 44O 996
DI C:
351

se sí dlem
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Zhotovitel l8:

Zhotovitel

19:

e-mail:

Zhotovitel20i
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

DI Č :
se sí dlem

e-mail:

tel.:

bankovní

č í slo

dále

jen,,zhotovitel",

,,..,

,,. ,; ; ,

'.,j,:;,

_'

,:.i

t

uzaví rajipodle ust. § 2586 a nágl. zaigna!,ďOl2O ri'S!:,.gb§anský,zákoní k tuto dohodu

I.

pŘBotrrtĚT

DoHoDy

Předmětem dohody je té ž badřeva a jeho manipulace na základé zadané sortimentace v lesní ch
hospodářských celcí ch ,,Lesy města Chebu" a ,,Stadtwald Eger". Jedná s o mýtní , předm;itní a výchovnou
ú myslnou těž bu. Vš e podle aktuální ch potřeb objednatele. Jedná se o práci s motorovou pilou
v lesní ch porostech na lokalitě peřt, zejmé na o kácení stromů , odvětvení vytěž ené ho dřeva vč etně
obracení a měření a výroba sortimentů dle pož adavků objednatele. Předmětem plnění v rámci té ž by
motorovou pilou mů ž ebýt zakrývání pokácených lapáků klestem souběž ně s provedení m té ž by
lapáků . Předpokládaný objem prací je cca 3.000 m3 těž by dřevní hmoty vč etně její manipulace.
Předmětem dohody je dále soustřeďové ní vytěž ené ho, pří p. rozmanipulované ho dřeva z lokality peň
(P) na lokalitu odvozní mí sto (OM) a jeho rovnání do hrání na základé pokynů objednatele v lesní ch
Strana 6 (celkem l4)

hospodářských celcí ch ,,Lesy města Chebu" a ,,Stadtwald Eger". Předpokládaný objem prací
m3 soustřeďování

je cca 3.000

dřevní hmoty.

Předmětem dohody je také té ž badřeva, jeho manipulace a soustřeďovaní pomocí harvestorových
technologií na základě zadané sortimentace v lesní ch hospodářských celcí ch ,,Lesy města Chebu"
a,,Stadtwa| d Eger". Jedná s o m;ftní , předmýtní a výchovnou ú myslnou těž bu pomocí harvestorových
technologií v lesní ch porostech na lokalitě peň (P) a odvozní mí sto (OM), zejmé na o kácení stromů ,
odvětvení vytěž ené hodřeva vč etně měření a výroba sortimentů a jeho vyvezení na lokalitu OM dle
poŽadavkŮ objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 800 m3 té ž bydřevní hmoty vč etně její
manipulace a soustřeďování .

il.

POKYNY PRO ZaOÁVÁNÍ e PŘBBÍ nÁNÍ PRACÍ , ZPŮSOB EVI DENCE
A FAKTURACE
Objednatel není na základě té to rámcové dohody povinen zadat jakykoliv konkré tní objem prací . Jednotlivé
dí lěí pracovní č innosti budou zadávány vž dy podle aktuální ch potřeb objednatele.

A) zADltyÁNí pnaco\ rNí cH č mNosTí A zÁpls o pŘBoÁNí a pŘBvzBrí
PRACOVI Š TĚ PRO ZHOTOVI TELE PRACÍ
1. Zadáváni prací v lese
Objednatel využ ije pro zadávání pracovní ch ěinností na základé té to dohody dí lěí chminitendrů (dí lěí ch plnění ).

Kaž dý 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 pří jmení lesní ho
@lesymestachebu.cz. Jako předmět e-mailu bude vž dy uvedeno ěí slo zakázky, resp. zadávací ho listu.

Yýzva k godání nabí dky probí há hromadně a bude obsahovat předvyplněný ,,ZAPI S o pŘBoÁNÍ e
PŘEVZETÍ PRACOuŠ TĚPRo ZHoTOVI TELE PRÁCÍ " lpří loha č . l) na pož adovanou ěinnost, kte4ý bude

obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
0

evidenění ěí slo zadávací 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 os| ovení známé ),
termí n ukoněení práce.

Zhotovitel bere na vědomí , ž e rozsah plnění specifikovaný objednatelem v e-mailové výzvě nemusí zcela
přesně odpoví dat skuteěnosti, 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 ho_:t?y1
1_p"li99 obiednatele. Veš keré pří padné zmé ny budou vyznač eny ve
formuláři ,,Z^ pI s o pŘBoÁNÍ a pŘBvzETí -pRACoVI š TĚ pRo ZHoToVI TELE pRACI ,..
VŠ ichni oslovení zhotovitelé prací , pokud mají o nabí zenou pracovní ěinnost zájem, odpoví do 48 hodin od
odeslání výzvy s nabí zenou pracovní ěinností objednatelem s tí m, ž e má o pracovní č innost zájem (reakce
zhotovitelŮ je vž dy pí semná a probí há prostřednictví m e-mailu), Neodpoví -li zhotovitel ve stanovené m
termí nu, má se za to, ž e o nabí zenou pracovní ěinnost zájem nemá. Je výslovně ujednáno, ž e v odpovědi na
výzvu s nabí zenou pracovní č inností zhotovitele mů ž enabí dnout i vyš š íprocentuální slevu, než jaká je
sjednána v té to rámcové dohodě (pří sluš né pří loze é . 3, 4 nebo 5). Výsledná cena se tí mto stane pro nabí zenou
pracovní ěinnost záv aznou.
Po uPlYnutí Č asové hohorizontu 48 hodin od odeslání výzvy, odpovědný | esní , ktený zadávápracovní č innost,
vYhodnotí výsledek poptávky tí m, ž e vybere nejvýhodnějš í nabí dku, tj. nabí dku s nejvyš š í procentuální slevou.
Takto vybrané mu zhotoviteli pak zadávají cí lesní fozicky předá pracoviš tě pří sluš né muzhotoviteli pochů zkou
v daných porostech a uěiní o tom zápis ve formuláři,,ZAPI S o PŘEDÁNÍ a pŘpvzETÍ pRAcoviŠ rĚ pno
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ZHOTOVI TELE PRACÍ * . Zadávalí cí lesní potvrdí svým podpisem předání pracoviš tě v kolonce ,,Za
zadavatele pracoviš tě předal:". Zhotovitel prací potvrdí svým podpisem převzetí pracoviš tě v kolonce
,,Pracovní k (zhotovitel) pracoviš tě převzal dne:" Tí m, ž e zhotovitel potvrdí svým podpisem převzetí pracoviš tě,
zároveň stvrzuje, ž e zadání pracovní ěinnosti zce| a porozuměl a k výš e uvedené mu se zavazuje. Zadávajici
lesní i zhotovitel jsou povinni ke své mu podpisu vž dy připojit datum podpisu a ěitelně vypsané jmé no.
Pokud se zhotovitelješ tě před anebo během přebí rání .pracoviš tě" rozhodne, ž e o pracovní č innost nemá ?ájem,
zaznamená odpoví dají cí lesní tuto skuteěnost do ,,ZAPI S O PREDANI A PREVZETI PRACOVI STE PRO
ZHOTOVI TELE PRACÍ " a zhotovitel tuto změnu stvrdí svým podpisem. Pracovní č innost je pak postoupena
dalš í musubjektu v pořadí s nejvýhodnějš í cenou.

Formulář,,ZÁI I S o I ŘEDÁNÍ a pŘpvzETÍ pRAcoVI Š TĚ pRo ZHoToVI TELE I RACÍ " se vyhotovuje
dvakrát -jedno vyhotovení obdrž í zhotovitel (zhotovitel prací ) ajedno zů stává objednateli (zadávajicimu, resp.
přebí rají cí mu lesní mu), kteqý ho po převzetí praci a pracoviš tě připojí k přijaté faktuře.
Formulář ,,Z^ p| S o pŘBlÁNÍ n pŘpvzETÍ pRACovI Š rĚ pRo ZHoToVI TELE I RACÍ " má č tyřciferná
evidenění č í sla,která zaé inaji č í slem pří sluš né holesní ho ú seku a prvotní formuláře v kaž dé mzapoěaté m roce
jsou následují cí : na I -Út - 1000, na LÚ2 - 2000, na LÚ3 - 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 č í sla1.
Cí selná evidenč ní řada formulářů je kontinlální a chronologicky navazují cí .

2. Přebí rání prací v lese
po skonč ení pracovní ch č inností uvedených ve formuláři,,ZÁPI S O PŘEDÁNÍ 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 skoněení pracovní ch ěinností uvedených v zápisech o předání apí evzetí pracoviš tě shledá, ž eje
práce vykonána v pož adované mrozsahu a kvalitě, tak vykonanou práci převezeme a pí evzetí potvrdí svým
podpisem ve formuláři,,Z^ I I S o pŘBoÁNÍ a pŘp,vzETÍ I RACOVI Š TĚpRo ZHoTOVI TELE I RACÍ " v
kolonce ,,Za zadavatele vykonanou práci převzal", Přitom je povinen kesvé mu podpisu vž dy připojit své
ěitelně vypsané jmé no.

Při přebí ránipraci vlesní ch porostech na lokalitě peň (P) a odvozní mí sto (OM) se zjiš ť ují základni podklady
ednotky - poč et m3, kusů , metrů č i hmotnatost apod. Následně
pro fakturaci.
hmoty pro daný zakázkový list (viz formuláři ,,ZAPI S O
vypoěte celk
HOTOVI TELE PRACI ").
PREDANI A

B) v.rRoBNĚ

MzDovÝ rÍ srBr

Na základě převzeti kvalitně provedené práce a zjiš tění objemu vš ech potřebných technickýchjednotekje lesní
povinen vystavit ,,vÝRonNĚ MZDOVÝ LÍ STEK" (pří loha č , 2), kde budou uvedeny ceny zajednotlivé
č innosti dle cení ku prací nabí dnuté ho pří sluš ným zhotovitelem (pří loha ě. 3, 4 a 5) nebo ceny uvedené
v odpovědi navýzvu s nabí zenou pracovní č inností ,nejpozději vš ak do 5 pracovní ch dní od pí evzeti pracoviš tě
lesní m, kterlý slouž í zhotovitelů m jako podklad pro fakturaci. Výrobné mzdové lí stky se vystavují vprogramu
pro lesnickou evidenci ,,Výroba 4000". Formulář ,,4API S O PREDANI A PREVZETI PRACOVI STE PRO
ZHoToVI TELE PRACÍ " bude tvořit pří lohu ,,VÝRoBNĚ MZDovÉ Ho LÍ STKU". Kaž dý,,VÝRogNĚ
MZDOVÝ LÍ STEK* je opatřen datem vystavení a podpisem odpovědné ho lesní ho. Za správnost vyplněných
ú dajů zodpoví dá lesní .
Takto vyhotovený ,,VÝROBNĚ NazpovÝ lÍ srpr" 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 naZnOVÝ LÍ STEK" odsouhlasí a následně na jeho
základě vy stav í fakturu.
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C) pRI JArÁ

rarruRA

Faktury zavykonanou práci přebí rá lesní , ktery vystavil ,,VÝROBNĚ\ VZOOVÝ tÍ SrPr",Kaž dýlesní je
povinen přijatou fakturu zkontrolovat a ověřit její správnost (zejmé na fakturovanou ěástku). Kaž dá přijatá
faktura obsahuje:
a)
b)

c)
d)
e)

0
g)
h)

i)

datum zdanitelné ho plnění , který je shodný s datem ve formuláři ,,VÝROBNĚ vzoOvÝ LÍ
datum vystavení ,
datum splatnosti,
identifikaění ú daje zhotovitele (název subjektu, adresa, I Č O, DI Č , č í slobankovní ho ú ětu),
identifikaění ú daje odběratele (Lesy města Chebu, s,r.o., adresa, I Č O, DI Č ;,

STEK",

č í slofaktury,
ěí slo souvisejí cí ho,,VÝROBNĚ vtzoovÉ Ho LÍ STKU"
fakturované ptáce a ěástku,
prohláš ení o DPH (v} š e DPH, neplátce DPH, osvobozené plnění )

Nedí lnou souěástí pí ijaté faktury jsou následují cí pří lohy:

a) zÁpls o pŘpoÁNí n pŘBvzETí pRAcovI š TĚ pRo zHoTovI TELE pRAcí
b) vÝnogNĚ MzDovÝ Lí sTEK (pří loha ě. 2).

(pří loha č , 1)

III.

BEzpEČ NosT pnÁcB e poŽÁnxÍ ocrm,aNa
1.

Podpisem té to rámcové dohody zhotovitel prohlaš uje, ž e je odborně a zdravotně způ sobilý k provádění
předmětu dohody dle ěl. 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 č i spolupracovní ci jsou odborně
a zdravotně způ sobilí k provádění předmětu dohody dle č l. 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 zavyuž ití
pří padných poddodavatelů , Tito poddodavatelé se budou podí let na provedení dí la výhradně v rozsahu
urěené m smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, kterlý se zavazuje takovou uzavřenou
smlouvu předlož it na vyž ádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veš keré práce poddodavatelů řádně
koordinovat. Zhotovltel odpoví dá v plné m rozsahu za veš keré práce provedené poddodavatelem.

3.

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 dále prohlaš uje, ž e jeho strojní vybavení a pracovní
pomů cky jsou v nálež ité mtechnické m stavu a ž e bude použ í vat předepsané ochranné pomů cky pro daný
druh práce.

4.

Zhotovitel podpisem té to rámcové dohody prohlaš uje, ž e je seznámen s bezpeěnostní mi a technologickými
předpisy pro daný druh prací , Dále prohlaš uje, ž e se seznámil s traumatologickým plánem společ nosti
Lesy města Chebu, s.r.o. (je kdispozici navyž ádáni vkanceláří ch spoleěnosti naadrese Pelhřimovská 1,
Cheb), se vš emi telefonní mi ěí sly na záchranné slož ky a telefonní m č í slemna odpovědné ho lesní ho.

5.

Zhotovitel si sám zajistí organizaci práce i u svých spolupracovní ků a zaměstnanců tak, aby na pracoviš ti
nepracoval nikdo osamoceně, Na pracoviš ti musí býtvž dy lé kárniěka vybavená ú měrně poětu pracovní ků .

6.

Zhotovitel odpoví dá za technický stav použ í vanýchmechanizaění ch prostředků , nástrojů , nářadí
rizika vykonávané práce.

a vhodnost ochranných pracovní ch pomů cek podle
7.

8.

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

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

Zhotovitel odpoví dá při práci na pracoviš ti, které je v dosahu silnič ní chkomunikací , ž eleznič ní chtratí , tel.
a el. vedení , ž e neohrozí provoz těchto zaí izení a ani je nijak nepoš kodí . Přijeho č innosti nesmí dojí t
k ohrož ení ž ivotní ho prostředí , zdraví , majetku jiných obč anů a organizaci.

l0. 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 u jednomuž né motorové pily.
11.

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 PÍ I Č Í CHPRACÍ
l.

Ceny prací jsou stanoveny na základé cení ků prací zhotovitele, které předlož il zhotovitel při podpisu té to
dohody objednateli a tvoří samostatné pří lohy č . 3, 4 a 5 té to dohody. Tyto samostatné pří lohy slouž í jako
podklad pro uzavření té to dohody. Celková cena jednotlivých pracovní ch č inností (dí lč í chprací )
zadávaných na základě té to rámcové dohody bude stanovena násobkem skuteěně odvedených prací a cen
podaných v rámci postupu dle ěl. I I . dohody a skuteč né ho rozsahu provedených í . Cení ky obsahují cí
dí lč íceny a výš i procentuální slevy, které předlož ili zhotovitelé při gzaví enité toody, tvoří pří lohu č .
3, 4 a 5, Jednotkové ceny jsou sjednány jako nejvýš e pří pustné , nepřekroč itelné a zahmují veš keré náklady
zhotovitelů spojené s provádění m č inností spojených s těž ební ěinností dle té to dohody. Pro jednotlivá
plnění zadávaná na základé rámcové dohody mohou zhotovitelé nabí dnout i ceny niž š í než
, jsou uvedeny
v cenové nabí dce zhotovitele. Zhotoviteli bude vž dy hrazena cena pouze za skuteěně poskytnuté plnění .

2.

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

J.

4.

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

V.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
l.

Zhotovitel se zavazujQ provádět veš keré práce v pož adované kvalitě, nezpů sobovat svojí ěinností ž 6dné
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 těž ební ch č inností kontrolovat jejich kvalitu, dodrž ování
bezpeč nosti práce, pož ární ochrany a ochrany ž ivotní hoprostředí . Dále je objednatel oprávněn okamž itě
přeruš it vykonávané práce při ohrož ení zdraví nebo ž ivota jaké koli osoby, při ohrož ení majetku nebo
ž ivotn í ho prostředí . Za takto vzn iklé pro stoj e obj ednatel n eodpoví dá.

4.

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

5.

Zhotovitel je povinen bez jaké hokoli odkladu odstranit zavěš ené stromy nebo poš kozené stojí cí stromy
htozicí pádem na vlastní náklady, nejdé le vš ak do konce pracovní směny nebo opuš tění pracoviš tě,

6.

V pří padě ekologické havárie zajisti zhotovitel její neprodlenou likvidaci v souladu

Strana 10 (celkem 14)

s platnými předpisy.

7.

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

8.

Pří padné zmé ny 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,

Práva a závazky vyplývají cí 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 zastavení č innosti musí být
neprodleně doplněn pí semnou formou. Nesouhlas druhé strany nemá odkladný ú č inek,Právo druhé strany
na soudní rozhodnutí o neoprávněnosti zastaveni ěinnosti a s tí m souvisejí cí náhrada š kody, tí mto
ustanovení m není dotč eno.

11.

V pří padě poš kození lesní ho pů dní hopovrchu v dů sledku ěinnosti zhotovitele, nebo poš kození cest, linek,
sváž nic, pří kopů , je zhotovitel povinen okamž itě prové st na svů j náklad řádnou asanaci těchto š kod.
V pří padě, ž e tak neuěiní , souhlasí zhotovitel stí m, ž e mu objednavatel, až do doby zjednáni nápravy,
neproplatí ž ádnou, dosud neproplacenou fakturu a nápravu je oprávněn objednatel realizovat
prostřednictví m třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel vyslovuje souhlas k započ tení těchto
nákladů vů ěi své pohledávce u objednatele (neuhrazené faktuře). Objednatel má v tomto pří padě právo
okamž itě, j ednostran ně zastav it č inno st zhotovite le.

12. DÍ lo má vady, jestliž e provedení dí la neodpoví dá v,ýsledku urěené 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, jest| iž e byly způ sobeny poruš ení m jeho povinností .

l3.

Právo na odstranění vady dí la, zjiš těné po předání dí la, objednatel u zhotovitele uplatní pí semnou formou.
Zhotovitel bez zb5rteé né 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 dostateč né lhů tě, tj. nejpozději do 14 kalendářní ch dní od jejich reklamace objednatelem,
mŮŽe objednatel pož adovat přiměřenou slevu zceny dí la. Nárok objednatele ú č tovat zhotoviteli smluvní
pokutu tim nezaniká.

14. Obě smluvní strany se dohodly, ž e pokud by jim ve splnění dí | č í chplnění realizovaných na základě
rámcové dohody bránil zásah tzv. vyš š ímoci nebo jiných neoěekávaných okolností , které nastaly bez
zaviné ni některé ze smluvní ch stran amajici bezprostřední vliv na předmět plnění , dohodnou se na
prodlouŽení termí nu dí lč í hoplnění ú měrně k trvání okolností brání cich dodrž ení pů vodní hotermí nu.
Smluvní strana, u ní ž nastal 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 dolož eno potvrzení m
pří sluš né hoorgánu, ze které ho bude patrné , ž e vyš š ímoc nastala a sjakými dů sledky. Nebudou-li tyto

lhŮty dodrž eny, nemů ž ese smluvní strana vyš š ímoci dovolávat. Za vyš š ímoc nebo neoěekávanou
okolnost se vtomto smyslu považ ujizejmé na ž ivelné pohromy (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 ho závazku, je zhotovite| oprávněn ú ětovat ú rok
% o zdluž né č ástky zakaž dý den prodlení ,

z prodlení ve r"ýš i 0,05

Nedodrž í -li zhotovitel termí n zhotovení ěi předání dí la sjednaný v zadávací ch listech č i následných
dodatcí ch v rámci dí lč í hoplnění , uhradí objednavateli do 30 dnů po jeho v,ýzvě, smluvní pokutu ve výš i
50

%o

ť lnanění ho objemu nesplněné ho závazku, Zhotovitel souhlasí s tí m, ž e výš e uvedená smluvní pokuta

mŮŽe b;ýt zapoé tena vů č ipohledávce zhotovitele za objednatelem (neuhrazená faktura),

3.

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 uýzvé , smluvní pokutu ve výš i l00 % ceny dí la, pří padně ceny
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jeho dí lč íč ásti dotč ené vadami. Zhotovitel souhlasí s tí m, ž e qýš e uvedená smluvní pokuta mů ž ebýt
zapoé 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.

5

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

av

jaké výš i vznikne

Vplpadě, ž e zdů vodu neprovedení prací vrozsahu a termí nu dle formuláře ,,ZÁPI S O PŘPOÁNÍ
A PREVZETI PRACOVI STE PRO ZHOTOVI TELE PRACI ", bude nucen zajistit provedení těchto prací
sám nebo třetí osobou z dů vodu odvrácení htozicí ho nebezpeč í 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 b7rt zapoěteny vů č ipohledávce zhotovitele za objednatelem
(neuhrazená faktura). Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

VI I .

UKONČ ENÍ OOHOOY
1.

Platnost dohody koněí uplynutí m doby, na kterouje sjednána.

2,

Smluvní strany nejsou oprávněny tuto rámcovou dohodu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanovili tato
rámcová dohoda nebo zákon jinak,

J.

Před uplynutí m sjednané doby rámcová dohoda zaniká:
a) předč asným vyěerpání m maximální ho objemu rámcové dohody v ěástce
b) sní ž í -lise poč et zhotovitelů rámcové dohody pod2,

4,

l

950 000 Kě bez DPH;

Dů vodem pro okamž ité odstoupení od rámcové dohody vů č ipří sluš né muzhotoviteli je:
a) provádění prací zhotovitelem mimo urěené 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 oznámeni o odstoupení oprávněné
smluvní strany doruč eno 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 BSI NÁ PROHLÁŠ BŇ

1.

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

2.

Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e vž dy při použ ití motorové pily nebo jaké hokoli
motorové ho ěi elektrické ho zaií zeni bude mí t platné oprávnění k jejich obsluze.

3.

Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e vž dy při obsluze techniky atechnologií pro lesní
hospodářství bude mí t platné oprávnění k jejich obsluze.

4,

Zhotovitel podpisem dohody č estně prohlaš uje, ž e má pro plnění předmětu té to dohody platné oprávnění
kvalifikaci pro provádění prací .

a potřebné zkuš enosti s pracemi tohoto charakteru, poť ebné odborní ky a

I X.

ZAVERECNA USTANOVENI
1.

Veš kerá práva vyplývají cí z té to dohody a tykajici se reklamací , musí smluvní strany oznámit pí semně
straně druhé .
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ve,,,,,, vfiiscí ch, přič emž objgdnatel obdrž ijeden qitisk akaž dý

2.

Tato dohoda se vyhotovuje maximálně

3.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvní , stranou, která ji,podepí š e jako poslední . Dohoda
nabývá ú ěinnosti nejdří ve dnem uveřejnění prostřednictví m registru smluv dle zákona č .340/ 2015 Sb.,
ozvláš tní ch podqrí nkách.ú č innostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Objednatel Sp"ŽavďŽuje,'řealizovat zveřejnění té to dohody v předmětné m registru v souladu s uvedeným
zákonem, ''' ,
,

4.
5,

Tato dohoda se uzaví rá na dobu urč itou od 01.01 .2022 do 31.12.2022,

Tuto dohodu lze měnit, doplňovat

a

upřesňovat povze oboustranně odsouh| asenými, pí semnými
obou smluvní ch stran, které musí

a prů běž něěí slovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci

být obsaž eny najedné listině,
6.

Vpří padě, ž e se některá zujednání té to dohody ukáž ou b;it neplatnými ěi neú ěinnými, nemá tato
skuteč nost vliv na ostatní ujednání té to dohody,kteráztlstávaji nadále platná a ú ěinná, Souěasně se strany
zavazují nahradiitaková něplatná č i neú ěinná ujednání dohody ustanovení mi platnými a ú č innými,ktera
svý m v ý znamern budou obsahově

7.

blizká pů vodn í m uj edn

án

í m.

Smluvní strany se zavazuji, ž e v pří padě zmé ny sí dla ěi adresy pro doruěování se budou bez zbyteěné ho
odkladu o takové to skuteěnosti 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 být uplatněno poprvé .

9.

Úěastní ci dohody ujednali v souladu s ustanovení m § 89a zákona é . 9911963 Sb., oběanský soudní řád,
ve znění pozdějš í ch předpisů , ž e v pí í padě jejich sporu, který by byl řeš en soudní cestou, je mí stně
pří sluš ným soudem mí stně pří sluš ný soud objednatele.

l0, Smluvní strany rnýslovně prohlaš ují , ž e jsou k právní mu jednání zcela způ sobilé , ž e tato dohoda je
projevem jejich pravé , urěité a svobodné vů le a ž e si tuto dohodu podrobně přeč etly, zcela jednoznaěné
porozuměly její mu obsahu, proti které mu nemají ž ádných výhrad, uzaví rají jidobrovolně, nikoli v tí sni,
pod nátlakem nebo za nápadné jednostranně nev,ýhodných podmí nek a takto ji podepisují .

ll.

Závazkový vztah založ ený touto dohodou se ří dí zákonem ě,8912012 Sb., obč anský zákonik, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

12. Vů le smluvní ch

stran je vyjádřena

v

dokumentech a podkladech, které tvoří rámcovou dohodu.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele ž ádná stanoviska,
komentáře č i oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací .

Objednatel

zhotovitel

LESY n/ í ĚsTA CHT,BU, §.no.

[ ng. Josef Kubát, Ph.D., jednatel
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Zhotovitel
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Zhotovitel 18

Zhotovitel17

Zhotovitel19

Zhotovitel20

Pří lohy:

o pŘEDÁNÍ n pŘpvzETÍ pRACoVI Š TĚ pRo ZHoToVI TELE pRACí "
č . 2 Formulář,,vÝRoBNĚ MZDOVÝ LÍ STEK"
ě. 1 Formulář ,,Z^ pI s

ě. 3 Cení k praci

Cení k prací
ě. 5 Cení k ptací

ě. 4

a manipulace
Soustředbvání dří ví
Harvestorové technologie

-Té ž badřeva

-
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