R6mcov6 smlouva o dilo

I. Smluvni strany
Vfzkumnf rfistav lesniho hospod6iski a myslivosti, v. v. i.

sidlem:
zastoupen:

Strnady t36,252 02 Jilovi5t6
doc. RNDr. Bohumirem Lomslcfm, CSc. - ieditelem
Zapsan'i v Rejstiiku veiejn,ich rnizkumn'ich instituci veden6m dR
Ministerstvem SkolsWf mlSdeZe a t6lovichovy v Praze, spisovd znadka neni

-

Id:
DIC:

vedena
OOO2O7O2
CZOOO2OTOL

spojenl:

Bankovni
(d5le jen,,zadavatel')

Komerdni banka, dfslo 0dtu 27938111/0100

a

Pavel Zourek

sidlem:
IC:
DIt:
Bankovni spojeni:

Nov6 M6sto na Morav6, Zahradni 1012
49L30757
C26010111634 (neplStce DPH)
deskd spoiitelna a. s., dislo titu: 1624298399/0800

(d5le jen ,.zhotovitel 1")
a

Miloi Budik

sidlem:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:

Brno-dernovice, ternovice, Sp5dilova 815/49
46336800
CZ55O1Z92O52 (nepldtce DPH)

Cesk5 spoiitelna, a. s., dislo ridtu: 1348060359/0800

(d5le jen ,zhotovitel 2")
a

Michal Kindl

sidlem:
Id:
DId:
Bankovnf spojeni:

VyZice, Slavkovice 94

15616860
C26401150888
Fio banka a. s., dis]o ridtu: 28002L4866120I0

(d6le jen ,,zhotovitel 3")
a

Bc. Ondiei

Matijka

sidlem:
IC:
DId:
Bankovni spojeni:

dermn5 nad Orlici, MaH dermn6 182
03406903

@201063652 (neplStce DPH)
fuskd spoiitelna, a. s., dislo (titu 2L23220053/0800

(d5le jen ,ahotovitel 4*)
a

Du5an KociSn

sidlem:
Id:

Brno-Zidenice, Zidenice, Skorkovskdho 1264128
63373866

DIC:

C27605013812 (neplStce DPH)

Bankovnispojeni: Raiffeisenbanka.s.,disloridtu:633738662/5500
(cl5le

jen ,ahotovitel 5')

a

Michal Kazda

sldlem:
IC:
DIC:
Bankovnl spojeni:

Ke Kaplidce

lI7,460 01, Liberec

42467845

Q7I07222573 (nepl6tce DPH)
CSOB a. s., dislo ridtu:205099833/0300

(ddle jen ,,zhotovitel 6")
a

Ota Bublik

sidfem:
Id:
DId:

Hradec Kriilov6, Novi Hradec Kr5lov6, K Hv6zd5rn6 Lt7gl7

76t97t63

Bankovnispojeni:
(d5le jen ,zhotovitel

t)

C28309083191(neplStce DPH)
CeskSspoiitelna,a.s.,dislo0dtu:1735197013/0800

a

VERTIKAL M s.r.o.

sidlem:
zastoupen:
tC:
DId:
Bankovnl spojeni:

NovS Ves I, Vdclavsk6 n5mEsti 271
Ing. Karlem Kejlou - jednatelem
2ffi74L82
C226474t82(neplStce DPH)
Komerdni banka a. s., dislo r1ftu:78-613420026710l00

(d5le jen ,zhotovitel B")
a

Maftin Folt6nek

sidlem:
Brno-stied, Star6 Brno, Jeiabinovd 750122
IC:
74870386
DId:
C28901054096 (neplStce DPH)
Bankovni spojeni: mBank S.A., organizaini sloika, dislo ridtu: 670100-2209,186338/6210
(ddle jen

"zhotovitel

9")

a

Au.ln - Linn6, s.r.o.

sldlem:
zastoupen:
IC:
DId:
Bankovni spojeni:

Hradec Kr6lov6, Slezsk6 Piedmdsti, Lutni t7413
Ing. Lenkou Piibylovou - jednatelkou
26021854

Cf2602L854
Fio banka a. s., dislo ridtu: 2900586560/2010

(d5le jen ,,zhotovitel 10")

a

Jan Zeman

sicllem:
Ie:

Pozoiice, Spodni Kopec 105
7O4g3O4g

DIC:

C28011183917 (nepl6tce DPH)

spojeni:

Bankovni
Cesta spoiitelna, a. s., dislo 0ftu: 2106138023/0800
(d5le jen ,zhotovitel 11")
a

Ing, *6p6n Kriegler

sidlem:
Id:
DIC:
Bankovni spojenl:

ZSbieh, Sokolskd L4l8l28
87984008

Q8706246241

mBank S.A., organizadni sloika, dislo 0dtu: 670100-22L0562350/6210
(d6le jen ,Ahotovitel 12")

a

ladislav Ghmura

sidlem:
Ie:
DIC:

Bankovnispojeni:

Ostrava, Poruba, Spanielova g7Ll28
15496198

Q66O8L4L474
Cesk5spoiitelna,a.s.,1199878113/0800

(ddle jen ,,zhotovitel 13")
a

Jiii Matucha

sidlem:
Id:
DId:
Bankovni spojeni:

Cesk6 BudEjovice 3, FrSni Srdmka 1318/18

62506242
C261042816s6
CSOB a. s., dfslo

riftu: 153687915/0300

(d6le jen ,,zhotovitel 14')
a

Pavel Vrba

sidfem:
IC:
DIt:
Bankovni spojeni:

Ostrava, Radvanice a Bartovice, T65insk6 2781385a
68942443

A7670145653
dSOe a. s., dislo ridtu: 187769505/0300

(d5le jen ,,zhotovitel 1S')
a

Karel Hampl

sldlem:
Id:
DId:
Bankovni spojeni:

Bryksova 763146,198 00, Praha - dern'i Most
6973900s

Q7708294121 (nepl6tce DPH)
CSOB a. s., dlslo tidtu: 126460328/0300

(d5le jen ,zhotovitel 16*)

uzaviraji podle ustanoveni

$ 21 a 5 1746

zdkona

d. 89/2012 Sb., obdanslci zdkonilt ve

zndni

pozd6j5ich piedpisfi, tuto rdmcovou smlowu o dilo

II. livodni ustanoveni
1. Zadavatel provedl veiejnou zakdzku mal6ho rozsahu pod n6zvem RdmcovS smlouva
semenn6ho materi6lu

a

dSsti rostlin na 0zemi Cn (Oae jen ,,zaddvaci ifzent').

-

sbdr

Z. Udastnity r6mcov6 smlouvy se stali uchazedi, jejichZ nabidka podand v zaddvacim iizeni splnila
v5echny podminky stanoven6 zadavatelem, Keil prokSzali spln6ni laalifikadnich piedpokladfi a byli
vybrdni na ziiklad6 hodnotfciho krit6ria.

III. Piedm6t
1. Piedmdtem rSmcov6 smlouvy je riprava hlavnich podminek, za Kenich budou podle potieb
zadavatele na zdkladd t6to rdmcov6 smlouvy zaddvSny jednotlivd dildi veiejn6 zakizky na sbdr
5i5ek v zadavatelem urden'ich lesnich porostech.

2.

Podrobnd 0prava technick'ich a obchodnich podminek, kter6 budou platn6 pro v5echny dildi
veiejn6 zaktnky zaddvan6 na zSkladd rdmcov6 smlouvy, je obsdena ve v5eobecn'ich podmink5ch,
Ker6 Woiipiilohu t6to smlouvy.

IV. Postup pii zad6v5ni diliich veiejnfch zakSzek na z6kladE r6mcov6 smlouvy
1. Zadavatel neni na zSkladd r5mcov6 smlouvy povinen zadat jalcfkoliv konkrdtni objem

dildich

veiejnych zaklzek
2. Dilti veiejn6 zakilzkll budou zaddvdny s obnovenim soutdZe mezi 0dastnflky rdmcov6 dohody.
3. Zadavatel v listinnd di eleKronickd podobd pisemn6 uZve fidastniky rdmcovd dohody k poddni
nabidek. V pisemn6 vizv6 specifikuje piesn6 mnoZstuf 5i5ek dle jednotliv'ich druhfi dievin, popi.
poZadavky na odb6r d6sti rostlin, misto plndni, termin plndni, nSvrh objedndvky, poZadavek na
zpfisob zpracov5ni nab(dkov6 ceny (zejm6na rozddleni nabidkov6 ceny na cenu samotndho sb€ru a
cenu souvisejici,ch ndklad8) a lh8tu pro podSni nabidek.
4. Lhfita pro @5ni nabidek bude dinit minim5ln6 3 kalenddinidny.
5. Zhotovitel nenipovinen na zdkladE zaslan6 vizvy podat nabirdku.
6. Zhotovitel6 nemohou podat na zdkladE zaslan6 Wzvy spolednou nabidku,
Hodnotftcim krit6riem pro hodnoceni nabidek vrdmci obnoven6 soutEZi bude nejniZ5i nabidkovd
cena za dildi veiejnou zakdzku v Kd vd. DPH.
Pokud zhotovitel uvede v nabidce podan6 v rdmci obnoven6 sout6ie jednotkovou cenu za sbdr
semenn6ho materi6lu nebo d6sti rostlin vy55i neZ jim stanovenou v nabidce na uzavieni rdmcovd
smlouvy, bude zhotovitel z ridasti v obnoven6 soutdZi pro zaddni konkretni dildi veiejn6 zaktnky

7.
8.

vylouden.
Se zhotovitelem, jehoi nabidka bude v obnovend soutdZi vyhodnocena jako nejvhodn6j5l uzavie
zadavatel prov6d6ci smlouvu ve form6 objedndvky.
10. Zadavatel je oprSvnEn zru5it obnovenou soutEi do doby uzavieni provSddci smlouvy, a to bez
uvedeni d0vodu.
11. V ptipadd rozporu mezi ustanovenimi provdddci smlouvy a r5mcov6 smlouvy budou mfli piednost
piisluind ustanovenf rdmcov6 smlouvy.
12. Na platnost a ridinnost provdddcich smluv iddnd uzavienfch v dobd trvdni rSmcov6 smlouvy
nebude mit piipadn6 ukondeni rdmcovd smlouvy vliv.

9.

V. Cena a platebni podminky

1.

Jednotkovd ceny za sb6r semenn6ho materiSlu nebo dSsti rostlin vybran'ich lesnlch dievin
nabirCnut6 zhotovitelem v zadSvacim ifzeni na uzavienl t6to r5mcovd smlouvy jsou uvedeny
v nabidk6ch zhotovitele. Cena zahrnuje pouze a jen niiklady na provedeni samotn6ho sbdru.

2.

Ceny dle odst. 1 tohoto dlSnku maji v obnoven6 sout6Zi pouze funkci omezeni nabidkov6 ceny

zhotovitele,

to

znamen5, Ze zhotovitele v rdmci obnoven6 soutdZe nesmf nabidnou vy55i

jednotkovou cenu za samotn'i sb6r semenn6ho materi5lu nebo ddsti rostlin nei je uvedena v jeho
nabfdce.

3.

Platba za proveden'i sb6r semenn6ho materiSlu nebo ddstirostlin bude provedena bezhotovostnE
na ridet zhotovitele, a to na zdkladd faKury doruden6 do podatelny zadavatele nejpozd6ji k 15.
dni mdske bezprostiednE ndsledujiciho po dodSni semenn6ho materiSlu nebo ddsti rostlin
v poZadovan6m mnoZsWi a za stanoven'ich podminek. Splatnost faKur je stanovena na 30
kalenddinich dn0 ode dne dorudeni faKury.

4.

Pii zad5vSnf veiejn6 zaklzky na z6klad6 r5mcov6 dohody postupem s obnovenim sout6Ze mezi
ridastniky r5mcov6 dohody zadavatel bude postupovat tak, ie pisemnE vyzve fdastnlky r6mcov6
dohody k pod5ni nabidek na zdkladd podminek uveden'ich v zadSvaci dokumentaci zadSvaciho
iizeni na uzavienl rSmcov6 dohody, stanovi piim6ienou lh8tu pro podSni nabidek. N6sledn6
doruien6 nabitCky vyhodnotia na z5klad6 tohoto vyhodnocenidle hodnotfclho krit6ria uveden6ho
ve uizv6 pilsluSnou veiejnou zak{zkuzad6.

VI. Smluvni pokuty a frok z prodleni

1,

V pi[pad6, Ze zhotovitel neprovede dilo vdas, je povinen zaplatit zadavateli smluvni pokutu ve
\i6i 0,1 o/o z celkov6 ceny za dilo bez DPH za kaldy i zapodad den prodleni.

VII. Doba trv5ni r6mcov6 smlouvy

1.

R5mcovd smlouva se uzavird na dobu urditou, a to do 31. 5. 2019.

VIIL Ukonieni platnosti r5mcov6 smlouvy, rnipov6d'r6mcov6 smlouvy

1.

Platnost a ridinnost r5mcov6 smlouvy kondl:
a) uplynutim sjednan6 doby trvSni r5mcov6 smlouvy,

b) v piipad6, kdy se sniZi podet zhotovitel& zp8sobil'ich plnit veiejnou zakSzku na z5kladE
rSmcov6 smlouvy pod tii. Zadavatel neni opr5vn6n v tom piipad6 na z5klad6 r5mcov6
smlouvy dildi veiejn6 zaklzky zad5vat,

c) zad6nim veiejn'ich zaktnek na z5klad6 t6to r5mcov6 smlouvy v rlhrnn6

2.
3,

hodnotE

1,999.999,-- Kd bez DPH,

KterSkoliv smluvni strana m0Ze rSmcovou smlouvu vypov6d6t s rnfpovEdni dobou v d6lce 1
kalenddiniho m6s[ce. V'fpov6dni lhfita podin5 b6Ze dnem n5sledujicim po dni dorudeni v'ipovEdi
ostatnim smluvnim stran5m, Pokud r5mcovou smlouvu vypovirC5 n6ktenf ze zhotovitelf, postadf,
kdyZ uipov6d' dorudi pouze zadavateli.

Kter5koli

ze smluvnich stran je oprSvn6na od r6mcov6 smlouvy odstoupit za

sta novenf ch o bec nE zttv aznymi

p

rSvn im

podminek

i pied pisy.

IX. Z6vdrein6 ustanoveni

1,

2.
3.

R5mcovd smlouva nab'iv5 platnosti a rjdinnosti dnem podpisu vSemi smluvnimi stranami.
R5mcovS smlouva mfiZe b'ft dopliovSna a/nebo m6n6na pouze ve formd pisemn'ich dodatk0
podepsanich viemi smluvnimi stranami. Podstatn5 zm6na r5mcov6 smlouvy je vyloudena,
Smluvni strany berou na v6domi, Ze zm6ny r5mcov6 smlouvy mohou b'it prov5d6ny pouze za
pod m inek sta nove n'f ch p r5vn im i pied p isy u p ravuj icim i zad6v 5ni veiej n'ich zak6zek.
R5mcov6 smlouva se iidi pr5vnim iSdem Cesk6 republiky, zejm6na piislu5n'imi ustanovenimi
obdansk6ho zSkoniku, Ve5ker6 spory mezi smluvnimi stranami budou vyieSeny v iizeni pied
obecn'imi soudy Cesk6 republiky.
Smluvni strany souhlas( s uveiejn6nim t6to smlouvy v Informafnim syst6mu Registru smluv podle
z5kona 8.34012015 Sb. Smluvnl strany se dohodly, Ze zadavatel zajisti zveiejnEni t6to smlouvy,

vdetn6 ve5kenfch piiloh a piipadn'fch dodatk&, v Informadnim syst6mu Registru smluv, a to
zp0sobem a v souladu s ustanovenimi dle z5kona
340120L5 Sb,, o zvl5Stnlch podmink5ch
rldinnosti n6ktenfch smluv, uveiejfiovSni tEchto smluv a o registru smluv (z6kon o registru

i.

4.
5.
6.

smluv),
Nedilnou souddsti rdmcov6 smlouvy je piiloha - VSeobecn6 podminky.
RSmcov5 smlouva je vyhotovena v podtu 17 vyhotoveni s platnostl origin5lu odpovldajicim podtu
ridastnikE rdmcov6 smlouvy, Ka2dy z ridastnik8 r5mcov6 smlouvy obdrii jedno vyhotoveni,

Smluvni strany prohla5uji, Ze s obsahem r5mcov6 smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazujl se
kjejimu pln6nl a Ze rSmcovS smlouva byla uzaviena podle jejich v5Zn6 a zavazuji se kjejimu
pln6ni, a Ze r5mcov5 smlouva byla uzaviena podle jejich v5Zn6 a svobodn6 vfile prost6 tisn6. Na
d8kaz toho piipojuji sv6 podpisy.
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Příloha rámcové smlouvy
všeobecné podmínky

1. Předmětem činnosti je provedení sběru semenného materiálu nebo částí rostlin určených lesních
dřevin zhotovitelem do Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin výstupem do korun lesních
stromů v určených lesních porostech (šetrnými lezeckými technikami), popř. semenných sadech a
dodání semenného materiálu nebo částí rostlin objednateli na určené místo a v určeném termínu.
2. Pro potřebu identifikace lesních porostů nebo stromů určených ke sběru semenného materiálu
nebo částí rostlin bude zhotovitel s těmito porosty nebo stromy seznámen přímo
v terénu pověřenými pracovníky zadavatele, podle potřeby budou rovněž předány příslušné
mapové podklady. Ze strany pověřených pracovníků zadavatele bude pro zhotovitele zajištěno
oprávnění k vjezdu do lesa.
3. Zhotovitel provede sběr semenného materiálu nebo částí rostlin na své náklady a nebezpečí. Sběry
budou prováděny bezeškodnou trhačskou technikou minimalizující poškození stromů, tzn. bez
stupaček. Pracovníci zhotovitele budou mít u sebe kopii rámcové smlouvy a doklad prokazující
oprávnění k práci ve výškách.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržení všech obecně závazných právních předpisů, zejména
pak právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a
ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku odběratele a
ostatních právnických a fyzických osob, dále zabezpečit splnění zdravotních a kvalifikačních
předpokladů, platnost oprávnění potřebných pro uskutečňování sjednaného díla (s přihlédnutím
k možnosti zvýšeného rizika při práci ve výškách) a používání osobních ochranných pracovních
prostředků podle rizika vykonávané práce.
5. Při zahájení sběru semenného materiálu (v případě lesních porostů) bude v každé uznané
jednotce na počátku (při sběrech z prvních 3–5 stromů) provedeno orientační ověření kvality
semenného materiálu (zkouška řezem). Pokud se na provedených řezech ukáže, že podíl plných
semen je nízký, osivo ze šišek je již částečně vypadáno, popř. míra napadení hmyzem je příliš
vysoká, nebude sběr v dané uznané jednotce realizován (sběr bude v daném porostu předčasně
ukončen). Rozhodnutí o předčasném ukončení sběru provede pověřený pracovník zadavatele na
základě vyhodnocení na místě. V případě předčasného ukončení sběru bude sepsán písemný
záznam podepsaný pověřeným pracovníkem zadavatele a zástupcem zhotovitele.
6. Semenný materiál nebo části rostlin budou předávány dle dřevin a uznaných jednotek a pokynů
do místa plnění a to tak, aby nedocházelo ke znehodnocení suroviny skladováním. Semenný
materiál nebo části rostlin budou předány nejpozději v den ukončení sběru, místo převzetí sběru
bude dohodnuto v průběhu realizace sběru s pověřenými pracovníky zadavatele.
V případě sběru semenného materiálu je dokladem o předání dodací list, vystavený zhotovitelem
a podepsaný pověřeným pracovníkem zadavatele. V dodacím listu budou uvedeny minimálně tyto
údaje: číslo uznané jednotky, dřevina, počet sesbíraných stromů, množství semenného materiálu
(kg), sjednaná cena, dodávající, datum předání. Dodací list se vystavuje za každou uznanou
jednotku samostatně (po ukončení sběru v konkrétní uznané jednotce). Dodací list je podkladem
pro fakturaci.
V případě odběru částí rostlin je dokladem o předání odběrný list s vyznačením identifikace stromu
(musí být uvedena lokalita /vlastník, porost/, dřevina, číslo stromu v případě uznaných stromů,
případně jiná identifikace – souřadnice GPS, termín odběru, případně další doplňující údaje).
Odebrané části rostlin (vzorky) musí být označeny jednotlivě pro každý strom, směsný vzorek se
nepřipouští.

1

7. Sběr semenného materiálu nebo částí rostlin bude prováděn v souladu se zákonem č. 149/2003
Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláškou č. 29/2004 Sb. v účinných
zněních.
Vlastní administrativní proces vyplývající ze zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin zajišťují pověření pracovníci zadavatele. Jedná se především o:
‐ Podání Žádosti o poskytnutí vzorku do banky osiva a explantátů podle § 6 odst. 1 písm. a) a
v přílohy č. 2 vyhlášky č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin,
‐

Podání „Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo
vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení podle § 5a písm. a) zákona
č. 149/2003 Sb.“

‐

Komunikace s pověřenou osobou (ÚHÚL)

Zhotovitel zajistí účinnou a trvalou součinnost s pověřenými pracovníky zadavatele. Zhotovitel
denně před započetím sběru uvědomí pověřeného pracovníka zadavatele o lokalitách, v nichž bude
provádět sběr suroviny pro případnou kontrolu ze strany zadavatele nebo kontrolních orgánů. Dále
minimálně 2 pracovní dny před zahájením sběru semenného materiálu nebo částí rostlin telefonicky
uvědomí pověřenou osobu (ÚHÚL) o termínu a lokalitě zahájení sběru, pokud nebude
s objednatelem dohodnuto jinak.
Při ohlášené kontrole ze strany pověřené osoby či jiných kontrolních orgánů bude této kontrole
přítomen pověřený pracovník zhotovitele společně s pověřeným pracovníkem objednatele.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné sankce ze strany orgánů veřejné správy za
nedodržení těchto povinností na straně dodavatele vyplývajících ze Zákona 149/2003 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky 29/2004 Sb. v účinných zněních a to zejména:
-

neumožnění kontroly provádění sběru pověřené osobě
sběr mimo určené uznané porosty
uvedení nepravdivých údajů o původu semenného materiálu
nedodržení povinnosti skladovat semenný materiál odděleně dle UJ a řádně označený

Případné pokuty udělené objednateli orgány veřejné správy za nedodržení výše uvedených
povinností (prokazatelné porušení ze strany zhotovitele) budou v plné výši naúčtovány dodavateli.
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