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1. SM!-UVNí STRANY
1.1
Objednaltl
Sfdlo
Osoby oprávněné j.ednat
a) vevěceehsm.luvrlIch:11'\9. Milan 'Rac, sfarosta
b) ve v®eeh tethnickych a cenových: Ing. Jarp~laVi:le~chov$, le~nl$~távcJa
1.0 . : '.QQ2S6481 ..
Dle :CZd02.geA'6t1
BankOVnlOstav ;české;s:p.ofitelna, a.s ..
ČIsto účtu :184.89.3237:9/0800
TeL/fax. :+-420 5844Se055
ID dalově,sohranky : rx8a99k
E:mail :miliin.rac@'?lstehOrv.cz

•r
1.2
Zhotovitel
S:ldlo
Osoby Qprávněn~ Jec;fnat
a) ve:v~~h .smluvnIeh
b) ve v~Qeeh t~ehnieký~h
10
DIČ
Bankovnl ústav
OI$IO;Í1~u
Tel.lfax.
I.Ddatové~e.hr:ánkV
:5~msil

: Misto,Zllté Hory
: nám. Svobody 80, 79a 76 Zlaté Haly

: I(OR'(tÁK, S.f.O.
:ÓnQť~jQvi~ 4, 7:93 7.6Zlaté Hory

: Jan Koryt'ák, jednatel
: Jan K9ryfák
:~~e77Z16
:CZ25877216
: e:spá a.s., Jesenlk
:.232202'162/030.0
: ';'42.0 6031552"90.
::awmuJ~e -. ~
:.korYt§k ..s.r.o@seznam.cz

1:3
Zhotovlte.! .tímto prohla§uje,!:e m_ave~kerá. prév~ azpOjs~t>iI~st k tS1)mu,. :abYRlrTiI zAv~kyvyplýv~j[cJ
zu~~vťenésmlouvyaže neexistuj1žadnéprávnlpfek:ážky, které by ~bFánily.~i ~mez,ov~ly plnenl jefl(l)
~ávazk4. a že. u.zavfenfmsmlouvy ne.dQjde k poru~$efll ~dn~hO ot:)een~ ~av~flěh(l)·pfedpíSu, Zhotovitel
SÓ~$ně ~rQhlašuj~,,že $e·d.Q$tat~ným zpÍJ~qb~m $éZn~milse·z~mt\ry otqj~n~tele ohl.edně·pťrpravy a
realizac:eakcesps,cifiko'lane vnasle(tujfcloh ustanovemlch t~tp smlqpvy ate Mil zákl~d~ tohoto ljiětěnf
pfř~tijpuje k .uzavfenl ~ťed,mětné í;mipu.vy. .. .

1.4
Obje.tfnatelem je zadavatel p.QuzavťenJ smlouvY na plněnI veťejné zak~ky, Znótovitelertfje-d6davstel po
uz.aVť-erlfsnílóuvy ha pln:ěnf veťejné~kétky.

2~.PŘEDMěT PLNĚNI Dfl,A.
2.1
Pfédniětem tětosmlouvy lé prev,eden'f prae.! v těžt5ěa približovAnf podle pekyňCJzadavatele v JTlnt!)žSt\lf,
porostech ta druzfoh těžby uvédený.cn v plánu ,těžby na rok 2020, viz. pfnóha č.1 (Plán t!žoy dle potdstCí).
CélkQvý olljém těžby je 10 7QO m~. '
2~' .
Zhotovitel sel mvazuje' bézvýhradně dodržovat pOžadaVky naopraeovánf drlv! dle sortimentů:

Spe:cifikac~;sartimentú: pro MN, PN.:
. ,Jehlianatésortlmenty
5K'.19 cm: sur, klilény:Slatié'Qo stť ..prOměru 1,&GITl, v délk:ash + 7m.,ěep Iilln. 70m
SK +1gem:s,ur.kmeny silné;od str. prOměru 200m, v dé,lkéoh +8m.•
pilar. Výrezy II sili. n.Jakosti, v délkách +3m
pilafs. výťe:z,yIII. tř, Jakosti, v délkécn+8m,stťed +'2·0.<im
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plíař, výrezy II a III. Tř, jakosti,MD, BO v délkách + 4m, popř, 8 -12m.
vláknina: , čep min. 7 cm, čelo max. 50 - 80 cm, v délkách +2 m
palivo: min. čep 3 cm, čelo max. 50 cm, silnějšl nutno ro~štfpnout, délky +2 m.
• měření a trlděnl drlvl .•viz ...Doporuěená pravidla"
• nadměrky: 2%

Listn'até sortimenty
SK -19 cm: sur, kmeny slabé do str. prům, 19 cm, v délkách + 7m, čep min. 7cm, tvrdé dr.
SK ,.19 cm: sur. kmeny slabé do str. průrn. 19 cm, v délkách + 7m, čep min. 7em, měkké dr.
surový kmen silný od str. průměru 20 cm, s kvalitativnimi vadami v délkách 8 m -10 - 12 -14 m,
čep min. '25 cm, tvrdé dr.
surový kmen silný od str. průměru 20 cm, s kvalitativnrmi vadami v délkách 8 m -10 -12 -14 m,
měkké dr.
pil. výrezy III. Tř, Jak. , v délkách 8 m - 10 - 12 m, ěep min. 30cm, tvrdé (jr.
pílařs. výrezy III. Tř. jak. , v délkách 8 m -10 - 12 m, čep min. 30cm, měkké dr.
• měření a triděni drivl - viz. "Doporučená pravidla" "
• nadměrky: 2%

2.3
Óznačeniazatrfděni sortimentů: pro MÚ, nahodilou těžbu, PÚ: Silné surové kmeny s poškozenfm
oddenkevého výrezu zvěří, se. zatriďujl do sertlmentu SK +19 cm. Označeni všeehsortirnentů bude
čitelné, čislovačkou nebo křídou na čele s uvedenim délky a průměru. Krátké výrezy budou na odvoznfrn
místě uloženy (jo hráni dle Jednotlivých sortimentů.
2.4
U všech sortimentů kromě SK -19 a kulatinových a vlákninových výrezů z harvestorové technologie,
budou uvedena poradová čfsla kusu, pokud objednatel neurč! jinak. Drrvr vyrobené narvestorovou
technologii bude zhotovitelem předávárto objednateli neprodleně po ukončen! prac! v porostu a to na
odvoznlm mlstě prostorovým měřerrírn hránt. MnožsM bude porovnáno s elektronickým Výstupem
harvestoru. Sortiment SK -19 bude označen hmotovým člslem - tepliekou metodou. Značeni stredCt
kupujrcf nevyžatfuje. Oddenková část kmenů s troucřmivíncu nenl předmětem pfejrmky. Zlomy na čepu
se zarezávajr, prejrmá se, pouze nepoškozená část.

3. CENA PRACi Á PLATEBNi PODMiNKY
3.1
Cena za zhotevenl provedeného dna dle této smlouvy je stanovena dohodoli smluvntch s.tran ve smyslu
§2 zákona č. 52,6/1990 Sb., o cenách, ve.zněnl pozdějšrch přecpisů.
3.2
Ceny k jednotlivým činnostem předměnrplněnl dna dle čl, 2 této smlouvy jsou dány nabtdkeu zbotovltele
ve výBěrovém rrzenl "Komplexnr dodavka těžebnrch prscl v roce 2020 v cekovérn objemu 10700 m3 ve
Zlatých Horách", viz. priloha Č. 2 "Cenová nabldka 2020".
3.3
Úhradu dohódnuté ceny, která je násobkem množstvf měrných jednotek a sjednané ceny za měrnou
jednotku, uhradl zadavatel po splněnř úkolu za běžný měsíc, na úč.et zhotovltele a to do 30-ti dnů po
obdržent faktury, ke které zhotovitel příloži rozpiS skutečně provedených praei.
3.4
pri platbě v hotovosti bude provedena srážka ve výši 3% z celkové ceny za provedené dno. Hotovostnl
platba se poskytuje jen ve zvláště mimoradných případech.

4. DOBA, ROZSAH A MisTO PLNĚNI
4.1
Ve~keré těžebnt práce budou dokončeny do 31.12.2020. Jednotlivé porosty budou pfedány zhotovltel'
vždy před zapeěetírn praet .Zadávacrm listem" s vyznačením termínu splněni.
4.2
Práce budou povedeny v porostech lesního majetku Města Zlatých Hor. Přlstup na poz~mky jiných
vlastnlků, které budou využity k lesnr dopravě pri dodávce zadaných pracf, si na své náklady a svou
vlastnr odpovědnost zajisti zhotovitel. V prrpadě, že se zhotoviteli nepodařl 'zajistit takový přístup,
informuje o tom obj~dnatele a společně stanovl dalšl postup.
4.a .
Objednatel si vyhrazuje právo nenaplnit celý objem poptá'laných služeb a to z důvodu objektivnrch
neprrznivých pevětrnestnteh pcdmfnek nebo pominuti nutnosti uskutečněn! nahodilé těžby kůrovcové.

Smlouva o díló: "Komplexní dodávka těžeb. prací v roce 2020 v celk. objemu 10 700 m~ve Zlatých Horách" 2



v pflpadě vy~~lho objemu těžebnlch prael ·než je 20% ze smluvnlho množsfvf, nenl zhotovíte.1 povinen
služby poskytnout. Služby nad smluvnr množstvt pfesahujlcl 20 %, musí b.ýt předmětem dal§r dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem.
4.4
Práce za objednatele převezme, jeJieh kvalitu a dodrženi technologického posíupu zkontrclcje lesnl
spr:évce Města Zlatých Hor, Ing. Cechová nebo lesnfk Matěj Stýskala.

5. SMLUVNi POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
~1 .
Nenl-Ii dále v této smlouvě uvedeno jina.k, platl ustanovenI §2615 a násl OběZ.
5.2 .
Nebudou-Ii dodrženy dohodnuté kvalitativni pQdmrnky a dob$ plněni dle této smlouvy, uplatni se sankce
a cena se snlžf:

a) za nek.valitnr práci a nedodrženi technolo.gických postupů
» o 20% při opravitelné vadě, včetně jejlho bezplatného odstraněni (napr. §pSťne s)dvětvenl,
nevytrlzená hmota na VM, OM, ponechaná hmota v porostu apoe.)
» ~.o100% pfi neepravltelné vadě (např, nesměrově kácen], nevhodně nachYstaná hmota pro
pfibliž~'vánl, poni~né- pfirozené zmlazenl apod.)

b)za nezadanou těžbudřeva provedenou zhotovitelem, uhradi tento objednateli po jeho výzvě ~,
smluvnr pokutu ve vý§i 50% z ceny takto vytěženého dřeva

e) za po~kQzenl náletu, vylučujicf Jeho dopěstovánl doz:aJi~těné kultury v lOkalitě, kde je
objednatelem uplatněn požadavek r:tabezeškodné provedent těžebn[ch prsel, ú~tuJe objednatel
smluvnl pokutu ve výěi 1,5 nlsobku smluvn I ceny za jarnkcveu sadbu 25x25 cm, včetně
sazenlc.

d) sankce budou promftnuty do ceny fákturovaných praeL POkud promítnuta nebude, bude
o stanovenou sankci fakturaobjednatelem upravena a z.hotoviteli bude ůp~vs oznámenl;l.

,5.3
Odstraněni zavěšených stromů a uvelňovánl zakacených cest 1. aža. tfldy, značených turistických a
jiných tras, chodnlků, pflkopa a v.odnlch toků je zhotovitel povinen provádět neprodleně, nejpozději dc;;
konce pracovnl směny. .
5.4 r

PO$kozenl korenovýeh náběhů, ke kteremu do~lo pti' :soustfedovánl oflvl, je zhotovitel povinen na své.
náklady ošetřlt proti dfevokazným houbám $ to nejpozději do konce pra~ovnl směny, během niž
k peškozen! dO~lo;
S.S
Zh9tovitel zQdpovfdá za veškerou škodlJ.,kterou způsebll svou čJnnostf na majetKu Qpjednatele i ťretlch
osob. Za škodu s.e považ~j~ i poškezenř složek životnlho prostředí, zeji'nénaznehodnocenl leSAI půdy,
porostů a vednřoh zdrojů. Zhotovitelse zavazuje peužívat biologicky odbcuratelných Olejů lináplnJch
všec;h mechanizmů pl;>užlvaných pri plněni této smlouvy.
5.6
POKud činno-stf ~trotovitele vznikne na lesnl dopravnl sili nebo' jiných pozemcích ~koda nad rámec
běžného dpotrebenl ~ tuto škodu bezodkladně neOds.tranJ, je objednafe.1 oprávněn požadovat náhradu
takto vzniklé škodY.
5]
Pri přlbllžování drrvf kot'lmi, bude-s tažnými zvlfaty -zacházeno v souladu 'se zákonem č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti ~ránl.
5.8
V pfTpadě, že zhotovitel nedodržl dobu plněni, sjednanou v této smlouvě, uhr~dIQ~jednat~1i smluvnl
pokutu ve výši S% 'Z ceny pfedmětu smlouvy za každý započatý rněstc prodlenf.

6. OCHRANA A OBRANA PROTI KŮROVtClM
$:1
Objednatel se zavazuje průběžně vyznačovat kůrovcové drlvl a předávet 'Zhotoviteli jeho SQupisy
s uveden lm počtu kusůa odhadu m3 a způsobu prfpadné asanace, dle potřeby,

6.2

Sm.loq..vao dl/o: ."KQmple>enfdodáVkatěi~b.p~cí v roce 2020-v celk. .(Jbjemu 1(1 700 'ríl Ve Zlatých Horách" J



Zhotovitel se zavazuje drlvl takto pfedané zpracovat v obd9bl od 15. dubna do 30. záfl v terrnlnu a
.způsobem, který stanovlzadav,atel, pfieémž lhůta pro zpracováni včetně asenace nesrnt být KrétAI než
5 dnů a delAI než 15 dnů.
6.3
Objednatel je oprávněn požadovat na zhótovitelí pokutu ve výti 500,- K~ z~ Každý jeden m3 předaného a
nezpracovaného kůreveevéhe dflvl, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (prvnf výle'Qvé otvory).

7. BEZPEČNOST PRÁCE A POZARNf OCHRANA
7.1 .
Zh0tovitel se zavazuje pl'i smluvené činnosti dbát. na eodržovánl právních a Gstatnlchobeéně platných
pfedpisů k zajištěni bezpečn'osti práce, požárn! ochrany:a hygieny práce.
7.2
Pfi prováděni lesniekých činncrstr zhotovíte! pfeblrá odpovědnost za s;jQdržovánl veAkerých
beepeěnostnlch předpisů na daném pracovišti, včetně zabezpečeni !)rsCQvi$tě proti.vstupu a ohraženl
dzlch Q$ob. Zhotovitelsi zQdpoVldá aa technický stav vla'Stnlsh rnechaniza_čnlcn prostfedků, strojů, '
náladl aza vhndnost ochrannýCh pomůcek.
7.3
Zh'otovitel ,zodpovldá také za bezpečnost pl'i 'Prá~i na pracoviAti, které Jé v dGsahu silničnlch komunikacI, c,

telefonnlhQ a elektrického vedeni a Z? nBohroženf provozu těshte zaflzenl.
7.4
Zhotovitel pfeblrá přl prováděni činnosti $pojených se zvýAeným nebezpečtrn vzniku požáru, veAkeré:
povinnosti vyplývaJlcl z požámlochrany.
7.5
Pokud dojde k Požáru, pokus! s.e,jej zhotovitel ihned uhasit a nahlásl tuteskuteěnost lesnlrnu správci.
Jestliže uhašen! požáru nezvládne, je povinen vyhlásit požárnl poplach a pfivolat pomoc.
7.6
Zásady v prlpadě potár.u: požárnl poplach zhotovitel nahlásl Hasičskému záchrannému eboru
v Jesenlku na tel. e.:584411222 prfpadně 156, pf-i oznsmovánlse uvád]:

'. kde hofl (rníste, peroet, ml.stnr název a pee.)
• co nor! (paseka, krri"leleé.apod.) ..- +
• kdO v~lá - jméne.a člslo telefonu.

Po OZnáfTlénl zhotovitel vyčká zpětného dotáZu hasičů.

,. ZMĚNA OSOBY, PROST~EDNICTVfM KTERE BYLA PROKAZOVÁNA KVALlFIKA(:E
8.1
POkud má zhotovite,l V úmyslu provést změnu jiné, osoby, prostr~dnictvlm ktel'"é prokazoval v zadávaclm
rlzenl kvalifikací, je povinen tentp úmysl bez zbytečného odkladu oznámit oQje(tnateli a zěroveň je
pevínen predložit .objeQnateli dOklady prokazuJfél splněn! kvalifikace novou jinou osobou ve stejném
rozsahu, v jakém byla prokazoVána pr.ostrednietvfm jiné osoby v rámci zaqávaclhoflzenl, a plsemny
závazek nové jiné osaDy dle § 83 odst. 1 pfsm. d) zákonač. 134I2Q16$b., o ~ac;lávánr vefejnýeh
zakázek.
8.2
Změnu jiné osoby, prostfednictvlm kterézhotovitel prokazoval v zadávaclm flzenl kValifikaěi,je zhotovttel
oprávněn provést jen ve výjlmetnych pflp.adech, ate ROpfedchozlm písemném souhlasu objednatele.

9. ZMěNA AZRU$ENf SMLOUVY
9.1
Smloouvamůže být zrušena nebo změněna pouze ptsernnou dohodou obou .srnluvn[eh 'str-an. Důvodem
pto' okamžité zrušeni smlouvy může být:

a) opakovan'é sv.é\lolné porušováni dohodnutých kvalitativnlch a technologických podmf'něk,
b) opakované neplacenI faktur ze' strany ocjběratele,

. c) nedodrženi térmtnů zhotovení uvedenych v zadávaclm listě,
d) hrubé, po~§enl obecně závazných předpisů,

Sml(')UVa!Q dilo: "Komplexní dod~vk~ t~ieP. praoí v roce 2020 voe/k. Q1:)jeml:! 1(}700 m;3 ve Zfatý.ch HómCh"
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Tabulka č.2
Město Zlaté Hory: Cenová nabídka služeb na rok 2020

v: dne:

~~tÁKsi-0 t~St1tdVi ••1!o. k;
tifW. '" l'HbUiDYÁtd lri'ivi

ondřejov.lce4,79376ZIaté.Hot~
DIČ: CZ25877216 ,

TEL.:s84 425 na, mcm: 103 155 290

pro těžbu = hmotnatost těženého dříví v m3/strom, pro přibližování = hmotnatost přibližovaného kusu v
m3/kus

do 0,09 0,10-0,14 0,15-0,19 0,20-0,29
echnologie ml Kč/ml Kč ml Kč/ml Kč ml Kč/m" Kč ml Kč/ml Kč
~Iba dřívf-kr.icen~ sk 20 20 40C 20 300 6000 40 2t\P 11200 100 260 26000
~Iba dffvf-výiezy 2-6 m O C O O O O 10 280 2800
ilň P-VM

, 20 200 400C 20 200 4000 40 170 6800 100 160 16000
traktor VM-OM 20 200 400e 20 180 3600 40 160 6400 100 150 15000
traktor P-OM 1 200 20C 1 150 150 1 150 150 104 200 20800
ilňP-OM 2 200 40e 50 260 13000 50 230 11500 100 200 20000
anovka tělba + P-OM O e O O O O O O
manipulace na OM O e 20 140 2800 30 140 4200 50 130 6500
narvestor komplex O e 1 600 600 1 550 550 98 400 39200
CELKEM 63 900e 132 30150 202 40800 662 146300

\
pro těžbu = hmotnatost těženého dříví v m3/strom, pro přibližování = hmotnatost přibližovaného kusu v m3/kus

0,30-0,49 0,50-0,69 0,70-0,99 1+ SA
technologie ml Kč/ml Kč ml Kč/ml Kč ml Kč/ml Kč ml Kč/ml Kč ml Kč
ělba dřívf-krácen~ sk 1000 180 18000C 1000 160 16000e 500 140 7000e 320 130 4160e 3000 495200
ělba dřívf-výlezy 2-6 m 100 200 22000 800 200 16000e 890 180 16020e 200 170 3400C 2000 379000
~ilňP-VM 1000 170 17000C 500 150 7S00e 500 140 7000e 20 110 220e 2200 348000
raktor VM-OM 1000 150 150000 500 140 7000e 500 100 SOOOC 20 110 220C 2200 30120e
~aktorP-OM 555 160 88800 1188 150 17820C 500 140 7000e 50 140 700e 2400 36S3OC
~ilňP-OM 100 260 26000 50 250 12SOC 30 190 S70C 18 140 2S2C 400 9162e
anovka t~fba + P-OM 1 720 720 99 690 6831e 100 620 62000 500 650 szsooc 700 4S603e
manipulace na OM 200 130 26000 100 130 BOOe 100 120 12000 O C 500 64SOC
J1arvestor komplex 200 390 78000 2000 380 76000C 2000 370 740000 700 360 2S200C 5000 1870350
~ELKEM 4156 741520 6237 149701C 5120 1239900 1828 666S2C 18400 437120C
PlIrálky:

kilň: + l00rn = 10 Kč/m3 za·kafdých dalšfch 100 m

SlKT: +SOOm = S kč/m" za kaldých dalšfch 100 m

pfdkacovánf harvestoru = 10 Kč/m3


