SMLOUVA O DÍLO č.:21/2017
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo
tohoto znění:
I. Smluvní strany
1. Objednatel
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
sídlo: Domažlice, Tyršova 611, PSČ: 34401
IČ: 26322994
DIČ: CZ26322994
zastoupen Ing. Janem Bendou, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 13472
Telefon:
379722389
Fax:
379725923
Bankovní spojení: 78-1821990237/0100
2. Zhotovitel

RAVO TRANS s.r.o.

sídlo/místo podnikání:
*************************
IČ:
28130511
DIČ:
CZ28130511
Zastoupen:
******************
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 1902
Telefon: **************
Fax:
Bankovní spojení
**************************************
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II. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající
v provedení těžby dřeva harvestorovou technologií s přiblížením dřeva na odvozní místo
(dále též „OM“), které bude vzdáleno vždy nejvýše 600 m od místa provádění těžby.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši, která je
sjednána v této smlouvě.
Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít, tj. že má k těžbě
dřeva dle této smlouvy oprávnění.
Místem plnění jsou probírkové porosty určené objednatelem ve výzvě pro podání
nabídky (lesní hospodářský celek Domažlice). Místo plnění a OM přesně určí osoba
pověřená objednatelem v průběhu provádění díla.
Předpokládaný rozsah díla (těžby) je cca 3 000 m3 dřeva.
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III. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 6. 3. 2017 (termín zahájení prací) do 31.
12. 2017 (termín dokončení díla). Nejpozději v termínu dokončení díla je zhotovitel
povinen předat dílo objednateli postupem podle čl. VI. odst. 3.
Zhotovitel započne s prováděním díla nejpozději 6. 3. 2017 (termín zahájení prací). Tento
požadavek je splněn dnem, kdy harvestor zhotovitele zahájí těžbu dřeva v místě plnění.
Smluvní strany sjednaly, že objednatel při splnění podmínek v této smlouvě uvedených
převezme dokončené dílo i před uplynutím dohodnutého termínu dokončení díla.
Sjednaný termín zahájení prací i sjednaný termín dokončení díla se prodlužuje o dny, ve
kterých zhotovitel nebude moci provádět dílo pro nepřízeň počasí (např. intenzivní
srážky, snížení únosnosti půdního krytu a lesních komunikací apod.) nebo pro překážky
na straně objednatele. Prodloužení každého termínu je nutné bezodkladně písemně
odsouhlasit s vedoucím výroby objednatele.
Pokud zhotovitel neprovede dílo do 31. 12. 2017 (a to z jakýchkoliv důvodů včetně
důvodů uvedených v čl. III. odst. 4.), má objednatel právo omezit rozsah díla tak, že
předmětem díla bude pouze ten objem dřeva, které k datu 31. 12. 2017 bylo zhotovitelem
vytěženo. V případě takového omezení díla se nemění jednotková cena sjednaná v čl. IV.
IV. Cena díla
*****************************************

V. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn vystavit první fakturu do 14 dnů od pořízení zápisu sepsaného při
převzetí díla podle čl. VI. odst. 3. Touto fakturou bude fakturovat částku odpovídající 90%
objemu (rozumí se objem vytěženého dřeva), v jakém bylo dílo provedeno podle údajů
oboustranně odsouhlasených v zápisu podle č. VI. odst. 3. (tyto odsouhlasené údaje budou
prakticky vycházet z údajů zaznamenaných harvestorem, které však nemusí být přesné).
2. Objednatel do 30 dnů od pořízení zápisu sepsaného při převzetí díla podle čl. VI. odst. 3.
ověří skutečný rozsah provedení díla (objem vytěženého dřeva) a zjištěné skutečnosti
oznámí zhotoviteli. Zhotovitel poté do 14 dnů od uvedeného oznámení vystaví fakturu,
kterou vyfakturuje zbytek ceny díla podle údajů o skutečném rozsahu provedení díla.
Pokud bude zjištěno, že cena odpovídající skutečnému rozsahu provedení díla je nižší než
kolik zhotovitel vyúčtoval fakturou podle odst. 1., vrátí zhotovitel objednateli zjištěný
přeplatek do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, a pokud faktura podle odst. 1. dosud
uhrazena nebyla, je objednatel povinen k její úhradě pouze v rozsahu, který odpovídá
skutečnému rozsahu provedení díla.
3. Lhůta splatnosti faktur zhotovitele podle této smlouvy činí 30 dnů od doručení faktury
objednateli.
4. Pokud některá faktura zhotovitele nebude mít náležitosti podle platných právních předpisů
nebo nebude svým obsahem odpovídat této smlouvě, vrátí ji objednatel zhotoviteli k
odstranění nedostatků. Zhotovitel je povinen nedostatky odstranit a opravenou fakturu
zaslat objednateli. Od doručení opravené faktury běží nová lhůta k zaplacení fakturované
části ceny díla.
5. Zhotovitel nemá právo na zaplacení zálohy na cenu díla.
1.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, odborně, v dohodnuté době a v souladu
s veškerými obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami
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stanovenými pro provádění díla a podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dbát
při svém postupu na ochranu přírody a lesa, jakož i majetku objednatele.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejméně 2 dny předem.
Při převzetí díla bude proveden písemný zápis, ve kterém smluvní strany zachytí rozsah
(objem), v jakém bylo dílo provedeno, a to podle údajů zaznamenávaných harvestorem
(pokud o jejich správnosti nevzniknou zjevné pochybnosti), dále zachytí zjištěné vady
díla, případné poškození lesního porostu, případné poškození půdního povrchu či svážnic
a doby, do které budou poškození odstraněna, případně jiná ujednání týkající se řešení
vad díla či poškození lesního porostu, půdního povrchu apod.
Zhotovitel se zavazuje dbát, aby svojí činností nepůsobil škody na lesních porostech
(např. na přirozeném zmlazení).
Veškeré odřeniny stromů se zhotovitel zavazuje ještě týž den zatřít ochranným
prostředkem určeným objednatelem.
V případě ekologické havárie se zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklad její řádnou
likvidaci v souladu s platnými předpisy.
Zhotovitel je povinen používat biologicky odbouratelné olejové náplně.
V případě poškození půdního povrchu nebo svážnic způsobeného zhotovitelem je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad provést řádnou asanaci takto
poškozeného půdního povrchu a svážnic (přibližovací linky, skládky, odvodňovací
příkopy, odstranění klestu z linek a skládek, atd.). Sjednává se, že bez ohledu na jiná
ujednání v této smlouvě není objednatel povinen platit cenu díla ani žádnou její část do
doby, než zhotovitel odstraní poškození půdního povrchu nebo svážnic. Pokud zhotovitel
uvedená poškození neodstraní do 30 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele (za
kterou se považuje též zápis podle odst. 3. tohoto článku), je objednatel oprávněn
poškození odstranit sám nebo prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. Náklady na
takové odstranění je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele na
zaplacení ceny díla a po úhradě vzniklých nákladů objednatel vyplatí zhotoviteli cenu
díla v tom rozsahu, v jakém převyšuje náklady na odstranění předmětných poškození.
Zhotovitel je povinen práci provádět pouze za denního světla.

VII. Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k plnění díla nutnou součinnost.
Objednatel je povinen zajistit, aby porosty určené k těžbě dle této smlouvy a převzaté
zhotovitelem byly řádně vyznačeny a určí zhotoviteli místo, kde budou vyrobené
sortimenty skladovány.
Objednavatel si vyhrazuje právo, v případě špatných povětrnostních podmínek a špatných
terénních podmínek, ihned zastavit těžbu a pozdržet ji do doby než nastanou příznivé
terénní podmínky.
Objednavatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět bez udání důvodu i v průběhu plnění
veřejné zakázky.
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VIII. Smluvní pokuta
V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo s dokončením díla je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
i započatý den prodlení. Objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní
pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).
IX. Závěrečná ustanovení
1. Druhá smluvní strana souhlasí s tím, aby společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o.
(dále jen „společnost“) uveřejnila tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Druhá smluvní strana uděluje
tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá společnosti z
platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Společnost prohlašuje že článek IV. této
smlouvy (cena díla), bude označena jako obchodní tajemství. Druhá smluvní strana
prohlašuje, že tato smlouva, kromě článku IV Cena díla, neobsahuje žádnou skutečnost,
kterou by chránili jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní
způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této smlouvy).
2. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
3. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku
– tedy při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této
smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
4. Společnost nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech sjednaných touto
smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají z naplňování této smlouvy v případech,
kdy se jedná o poskytování informací fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv.
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
V Domažlicích, dne 10.3.2017

V Chrobolech dne 27.2.2017
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………………………………
objednatel

………………………….
zhotovitel
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