OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Příloha č. b)

Rámcová dohoda k veřejné zakázce:
„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti
v obecních lesích v k.ú. Moravské Knínice”
(dále jen „rámcová dohoda“)

Evidenční číslo VZ:
doplní zadavatel
1
Číslo dohody :
doplní zadavatel
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadavatel na straně jedné:
Zadavatel:
OBEC Moravské Knínice
Sídlo:
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34
IČ:
00488216
DIČ:
CZ00488216
Statutární orgán:
Jiří Hanák – starosta obce
Tel.:
724 230 556
Bankovní účet:
14322641/0100
(dále jen „Zadavatel“)
a
na straně druhé všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do zadávacího řízení, jehož cílem
bylo uzavření této rámcové dohody, a jejichž nabídka vyhověla požadavkům Zadavatele
stanoveným v zadávací dokumentaci, na tomto místě:
Dodavatel (jméno a příjmení nebo firma):
Sídlo nebo místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Jednající nebo zastoupen:
Závazné telefonní spojení pro komunikaci:
Závazný email pro komunikaci:
Bankovní spojení:
Údaje o zápisu do OR nebo č. j. oprávnění k podnikání:
(dále jen „Dodavatel“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku tuto rámcovou dohodu.
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I.
Předmět rámcové dohody
1) Předmětem této dohody se rozumí provedení lesnické činnosti dodavatelem v lesích
zadavatele v rozsahu práv a povinností dohodnutých, a to na základě dílčích objednávek.
Vůči předpokládaným objednávkám na provedení předmětu díla má tato dohoda povahu
rámcového kontraktu obsahujícího současně všeobecné obchodní podmínky, které budou
smluvní strany při výkonu svých práv a povinností podle jednotlivých dílčích zadání
dodržovat.
2) Přesná specifikace jednotlivých lesnických činností je uvedena v zadávací dokumentaci čl.
2, písm. e).

II.
Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky jsou lesy ve vlastnictví zadavatele v k.ú. Moravské Knínice.

III.
Cena díla a platební podmínky
1) Dodavateli, se kterým byla uzavřena realizační smlouva - objednávka, náleží za
provedené činnosti odměna, jejíž výše bude při každém uzavření objednávky stanovena
podle nabídkové ceny obsažené v nabídce Dodavatele podané v rámci veřejné zakázky
zadávané na základě této rámcové dohody.
2) Nabídková cena na jednotlivou činnost (definovanou v čl. 2, písm. e), zadávací
dokumentace) v rámci veřejné zakázky zadávané na základě této dohody nepřekročí cenu
maximální – viz příloha zadávací dokumentace – položkový rozpočet – cena maximální
bez DPH.
3) Zadavatel je ve výzvě k podání nabídek ve veřejné zakázce zadávané na základě této
rámcové dohody oprávněn stanovit maximální cenu, nad kterou nebude nabídky
akceptovat.

IV.
Prohlášení
1) Dodavatel prohlašuje, že před podáním nabídky do zadávacího řízení na uzavření této
rámcové dohody:
a. se seznámil se zadávací dokumentací a dalšími listinami;
b. prověřil místní podmínky plnění, seznámil se s předmětem plnění,
c. zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kompletní kalkulace maximální
ceny.
2) Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých
povinností, které vyplývají z rámcové dohody a jejích příloh.
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V.
Doba trvání rámcové dohody
1) Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti ode dne……….2019.
2) Tato rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do ……………….. 2020.
Platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také
vyčerpáním Zadavatelem vymezených finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč bez
DPH při realizaci objednávek.

VI.
Další ujednání
Dodavatel se podpisem této dohody zavazuje zejména k tomuto:
a. dílo provést vlastními prostředky, opravy, a údržby těchto prostředků hradit vlastním
nákladem a na vlastní účet
b. jednotlivá dílčí plnění provést sám vždy dle dohodnutých podmínek a v dohodnutých
termínech dle objednávky
c. bezpodmínečně dbát na ochranu lesa, lesních a s lesem souvisejících pozemků
d. bezpodmínečně a vždy používat při práci výhradně biologicky odbouratelné oleje a
hydraulické kapaliny podle § 32, odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a v případě
vzniku škod je na své náklady a riziko odstranit příp. v maximální míře zmírnit
e. provádět práce v požadovaném množství, kvalitě a daném termínu v souladu s platnými
předpisy pro danou technologii
f. k dodržování obecně závazných protipožárních předpisů podle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně
g. v případě vzniku škody na majetku zadavatele, bude-li prokázaného zavinění dodavatele,
dodavatel souhlasí s případným přeúčtováním veškerých nákladů s odstraňováním škod
spojených a popř. i pokut a penále vyměřených orgány státní správy
h. sjednat pojištění odpovědnosti z činnosti
i. uvede příslušné pozemky dotčených porostů a dalších pozemků k jeho činnosti
potřebných do stavu odpovídajícího situaci před jejich používáním
j. nést plnou zodpovědnost za zajišťování celé oblasti bezpečnosti a hygieny práce, zásady
ochrany zdraví při práci a zejména respektovat: požadavky na zdravotní způsobilost a
odbornou kvalifikaci
k. dodržovat technologický postup a včasnost prací zejména s ohledem na nebezpečí
výskytu hmyzích a jiných škůdců
l. dodavatel odpovídá za celou realizaci díla od předání místa plnění do předání
zhotoveného díla
m. dodavatel vystaví daňový doklad – fakturu za provedené dílo v daném kalendářním
měsíci. Termín zdanitelného plnění bude vždy k poslednímu dni v měsíci. Faktura bude
vystavena do patnácti dnů od data zdanitelného plnění. Podkladem pro vystavení faktury
bude dodací list potvrzený oprávněnou osobou zadavatele. Splatnost faktur se stanovuje
na 14 dní na účet smluvní strany.
n. skutečnosti a další podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným zněním NOZ.
Veškeré spory z této smlouvy vzniklé, nebudou-li řešeny domluvou smluvních stran,
budou s konečnou platností řešeny soudní cestou.
o. tato smlouva nezakládá mezi smluvními stranami vztah výlučnosti či exkluzivity, ani vztah
pracovní, služební či jiné závislosti. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že o vznik výlučnosti či
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exkluzivity, ani pracovní, služební či jiné závislosti na zadavateli nemá zájem.
p. Obě smluvní strany jsou s ohledem na to, jako samostatní a na sobě navzájem nezávislí
podnikatelé, oprávněni i po uzavření této smlouvy uzavírat další smlouvy obdobného
charakteru, jakož i smlouvy o dílo na provedení těžby s jakýkoliv třetími subjekty.
Zadavatel se podpisem této dohody zavazuje zejména k tomuto:
Seznámit zhotovitele s požadavky na množství, kvalitu a termín zhotovení díla/jeho konkrétní
části prostřednictvím zadávacích listů.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

VII.
Závěrečná ustanovení
Rámcová dohoda je uzavřena se všemi dodavateli, kteří podali nabídku v zadávacím
řízení, jehož cílem bylo uzavření této rámcové dohody a zároveň splnili podmínky
stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý Dodavatel obdrží jedno
vyhotovení a Zadavatel také jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost
originálu. V případě, že dojde ke změně údajů na straně Dodavatele, je tento povinen
takovou změnu oznámit Zadavateli, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy
taková změna nastala.
Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen
v souladu s ustanovením § 219 zákona uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu
včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky. Současně bere Dodavatel na vědomí, že tato dohoda, bude zveřejněna v registru
smluv postupem dle zákona
Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný
obecný soud podle sídla Zadavatele.
Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami.
Zadavatel i Dodavatel prohlašují, že si dohodu podrobně přečetli, rozumějí jí a na důkaz
vůle řídit se všemi jednotlivými ujednáními připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Kontaktní údaje
Seznam činností dodavatele
Položkový rozpočet

V Moravských Knínicích dne …………………………………

…………………………………………………………..
zadavatel
IČ 00488216, DIČ CZ00488216

…………………………………………………………….
dodavatel
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Příloha č. 1 – Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY
Zadavatel:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
mobil:
e-mail:
web:

OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice 664 34
Jiří Hanák, starosta obce
00488216
CZ 00488216
ano
KB
14322641/0100
530 350 417 – 9
724 230 556
mkninice@volny.cz
www.moravskekninice.cz

Dodavatel:
sídlo/bydliště :
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ano/ne

kontaktní osoba:
závazný e-mail pro komunikaci:
závazný telefon pro komunikaci:
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……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Příloha č. 2

SEZNAM ČINNOSTÍ DODAVATELE
Druh činnosti

ANO

NE

Těžba
Přibližování
Přibližování potahem – svazkování
Vyklízení klestu
Ochrana proti okusu
Ochrana proti buření chemicky
Ochrana proti buření mechanicky
Prořezávka
Asanace kůrovcové hmoty
Zalesnění + doprava + založení sazenic
Zalesnění + doprava + založení sazenic
Poloodrostky
Příprava pro zalesnění – křovinořez/JMP
Instalace + rozvoz lapačů
Aplikace Hagopur
Harvestorový uzel
Vyvážení 500m+
Ochrana proti myšovitým
Výřez vánočních stromků
Ochrana proti okusu
Oprava/stavba oplocenky
Ochrana proti klikorohu
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Příloha č. 3

Cenová nabídka – lesní práce ze dne:
Druh činnosti

Těžba

Přibližování

Přibližování potahem svazkování
Vyklízení klestu
Ochrana proti okusu
Ochrana proti buření chemicky
Ochrana proti buření mechanicky
Prořezávka
Asanace kůrovcové hmoty
Zalesnění + doprava + založení
sazenic
Zalesnění + doprava + založení
sazenic poloodrostky
Příprava pro zalesnění –
křovinořez/JMP
Instalace + rozvoz lapačů
Aplikace Hagopur
Harvestorový uzel

norma

1,61 Nh/m3 – 1m3+
1,67 Nh/m3 – 0,700,99
1,77 Nh/m3 – 0,500,69
1,90 Nh/m3 – 0,300,49
2,30 Nh/m3 – 0,200,29
1,01 Nh/m3 – 1m3+
1,04 Nh/m3 – 0,700,99
1,10 Nh/m3 – 0,500,69
1,22 Nh/m3 – 0,300,49
1,55 Nh/m3 – 0,200,29
1 Nh/m3

73 Nh/ha
75 Nh/ha – svah
70-84 Nh/m3

Maximální TJednot
cena
ka
Kč
105,00 m3
105,00 m3
105,00 m3
105,00 m3
105,00 m3
179,00 m3
179,00 m3
179,00 m3
179,00 m3
179,00 m3
116,00 m3
168,00
168,00
168,00
95,00
95,00
105,00
168,00
6,80

h
h
h
ha
ha
m3
h
ks

15,00 Ks
300,00 h
168,00 h
168,00 h
336,00 m3
0,70-0,99
0,50-0,69
0,30-0,49
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cena
Kč
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0,20-0,29
Vyvážení 500m+
Ochrana proti myšovitým
Výřez vánočních stromků
Ochrana proti okusu
Oprava/stavba oplocenky
Ochrana proti klikorohu
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0,5 Nh/100 ks
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480,00
10,00
168,00
168,00
95,00
168,00
168,00

m3
h
h
100 ks
h
h
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