zMLUvA o DoDANí služlEB v LEsNícKyH čtruruosrlncu
č. Ll}oLs

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

V

zmysle ust. §269 ods, 2 a nsl, obch, zákonníka

l.

Zmluvné strany
1.1

objednávater:

Zastúpený:

MEST5KÉ LESY A MAJETKY spol, s r,o,
sNP 34
053 61 SpišskéVlachy
p. Sajdák Vladimír - konateí, OLH

Osoba zodpovedná za vecné plnenie zmluvy:

lBAN:

S K2

20900000000 0522 43 I 422

lčo:

36574627

otč:
tč opH:

sK2021"769288

1.2

20zt769288

Dodávatel':

Rybovič Ján
sNP 10
Spišské Vlachy
053 61

Zastúpený:

Rybovič Ján

účtu:
tčo:
Dlč:

5067818029/0900
43L47933
1076740533

číslo

lČ DPH:
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úvoonÉusTANovENlA
zmluvné strany vstúpili do vzájomného zmluvného vzťahu na základe spoločnej obhliadky
pozostáva z 3
pracoviska a spoločnéhoposúdenia výrobných podmienok v poraste. Táto zmluva
častí- samotná zmluva, zadávací list a príloha 1,
ll,
Predmet zmluvy

_
dreva vo
2.1. Dodávatel,sa zavázuje vykonať služby spočívajúcev lesníckych činnostiach ťažba
vsúlade
výchovných, prebierkových porastoch na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo,
č,
Vyhláškou
Z.z. §22_24,
s touto zmluvou a predpismi najmá so Zákonom o lesoch č.36012007
sa zavázuje
46/2oLo Z.z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti na zaistenie BoZP a objednáVater
zmluvy riadne a včas,
zaplatiť dodávatelbvi za vykonanie služieb cenu dohodnutú v článku lll. tejto

2.2Zmlwnéstranvsadohodli,žedodávatel,vykonáslužby-ťažbadrevavrozsahupribližne
mj následovným technologickým postupom: spilbvanie, odvetvovanie,

______\r_o__c__-___

navaíovaním na
zostavovanie nákladu, vyťahovanie, približovanie, manipulácia s triedením a

hromady.Podrobnýpopistechnologickéhopostupujeuvedenývzadávacomlisteavprílohe1,
ktoré sú neoddelitelnou súčasťoutejto zmluvy.

je
zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonania služieb podl,a bodu 2.2 tohto článku
len orientačný. objednávateí si vyhradzuje právo tento rozsah v priebehu trvania zmluvného
podl'a situácie na trhu
vzťahu upravovať a meniť podl,a jeho aktuálnych potrieb hlavne v závislosti
aj v takto zmenenom rozsahu,
s drevom a možností odbytu a zhotovitel'je povinný vykonať služby

2.g

lll.
Cena služby
pracovných
zmluvné strany sa dohodli, že cena komplexnej služby (nie jednotlivých
operácií) je stanovená na technickú jednotku 1m3 spracovanej drevnej hmoty vzájomnou
ponuky
dohodou vzmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a vychádza z cenovej
sa
dodávateía služieb, ktorú navrhol na základe osobnej obhliadky pracoviska a ktorej
ceny sú za
dodávatel, služieb zúčastnil.zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnuté
pre obidve
predpokladu dodržania všetkých podmienok najmá včl. ll tejto zmluvy závázné
náklady
zmluvné strany. v tejto cene sú zahrnuté a zohíadnenévšetky účelnevynaložené

3.1

.

dodávatera.
3.2.

je dohodnutá za technickú
cena služby je až do ukončenia platnosti tejto zmluvy nemenná a
jednotku lmi spracovanej drevnej hmoty na sklade (OM) podía čl. ll a Podía zadávacieho listu
a prílohy 1,

3.3.

Cena služby za technickú jednotku bola dohodou stanovená

F;

:

Eur za ].m3 bez DPH

až po
3.4. zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter bude fakturovať dohodnutú cenu za službu
prác v dielci. súčasťou
riadnom prevzatí objednávaterom, po ukončení všetkých dohodnutých
faktúry budú vyplnené doklady - číselníkymeraného dreva napr, L 10,
?

3,5, Preddavok ani záloha na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.

3.6 Objednávateí

sa zavázuje zaplatiť za vykonané a prevzaté služby plnú sumu do 60 dní.

3,7. V prípade, že faktúra vystavená dodávatelbm nebude obsahovať všetky náležitosti daňového

dokladu alebo

nej nebudú priloženédoklady dohodnuté zmluvnými stranami,

je
objednávatel' oprávnený túto vrátiť dodávatelovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúťpo doručení
opravenej alebo doplnenej fa ktú ry.
k

lV.
Čas a miesto plnenia

4.1Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitúa to od 08.01.2015 do
37.L2.2Ot5, alebo do obdobia vyrovnania všetkých závázkov vyplývajúcich pre obe zmluvné
strany.

4.2 Povinnosť dodávatel'a poskytnúť služby objed náVatelbvi je splnená tým, že dodáVateí riadne
poskytnuté služby odovzdá objed návate|bvi.
4.3 Povinnosť objednávatel'a je splnená uhradením všetkých finančných závázkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy.
V.

osobitné ustanovenia

5.1

Objednávate|' vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu služieb dodávatelovi,
Odovzdaním miesta výkonu služieb sa rozumie vystavenie súhlasu na ťažbu podl'a § 23
Zákona o lesoch č,360/ 2007 Z.z.

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávatel' samostatne a zodpovedá za škody spósobené na
mieste výkonu služieb prác za seba, svojich zamestnancov ako aj prípadných
subdodávateíov a ich zamestnancov.

a

5.3 Dodávateí bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zavázuje sa
dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvý
zadávacieho listu a prílohy 1.

je

oprávnený kontrolovať vykonávanie služby, Ak objednávateí zistí že
dodáVatel' Vykonáva službu V rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané
práce, ktoré sú definované v tejto zmluve, vzadávacom liste av prílohe 1 je objednávater
oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávatel' odstránil vzniknuté chyby.

5.4. Objednávatel'

Vl.
Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy
6.1 V prípade nedodržania určenéhotechnologického postupu, alebo požadovanej kvality prác
/Zadávací list, Príloha 1/ má objednávateI právo uplatniť voči dodávateťovi zmluvnú pokutu
z celkovej ceny služby na danom pracovisku vo výške 15 %.
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6.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne
vznikn utej škody.
6.3 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle

podstatné porušenie zmtuvy móže oprávnená strana od zmluvy
odstúpiť.Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :
porušenie technologickej disciplíny a postupov podl'a zadávacieho listu
§ 345 Obch. zákonníka za

o
o

vykonanie prác dodávaterom, ktoré neboli zadané - najmá spilovanie iných ako na ťažbu
vyznačených stromov vývratov zlomov a suchárov.

o
o
o
o

poškodenie lesa a lesného pódneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávatelbvi škoda,
nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v zadávacom liste
iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi

preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodáVatelbm. Dodávatel' sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávatel'a na chybné zadanie zo stranY
objednávatel'a a objednávate[ aj nad'alej trval na poskytnutí služby,

6,4 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem
nárokov na úhradu spósobenej Škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné
sankcie a úroky, ako aj nárok objednávatela na odstránenie zistených vád už poskytnutej
služby.

Vll.
záverečnéustanovenia

7.I

zmenv

a

doplnky zmluvy móžu byť uskutočnené len formou písomnéhododatku

uzavretého na základe vzájomnej dohody zm|uvných strán.
pre
7.2 obidve zmluvné strany sa zavázulú ohlásiťvšetky zmeny a doplnky údajov dóležitých
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane,
7.3 zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiťprednostne dohodou a až
následne cestou príslušnéhosúd u.
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťv deň jej podpísania obidvomi zmluvnými
7.5
7.6
7.7
7.8

stranami
jeden
Táto zmluva je Vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Dodávatel' obdrží
rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok,
Zmluva bola po podpísanínahlas prečítaná,vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vóle túto vlastnoručne podpísali.
Podmienky zániku zmluvy sú uvedené v čl. lV tejto zmluvy
Dodávatel':

ObjednávateI:
Mestské lesy a male,l,fl,
,,.,111l1,1o''i|ů

)lťl,r,í'

V Spišských Vlachoch

4

9

dň/08.01.2o15

V Spišských Vlachoch dňa 08.01.2015

PRlLoHA

1
ako neoddelitel'ná súčasťzmluvy o dodani služieb

l 12015

maietkov s.r.o. SpiŠskéVlachy
Všeobecne závázné podmienky pŤedstavujú srlbor predpokladot povinností a požiadaviek kladených na dodávateťov
píác, ktoných akceptóvanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a lykonávanie konkrétnej zákazkY
na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaníprepralry dreva.

Oprávnenia a kvalifikačnépredpoklady
a) pnivnická alebo §zická osoba (ďalej rtodávateť)je zapísaná v obchodnom alebo ži\Ťlostenskom registri aje

držitel'om príslušných oprávnení (odbomej spósobilosti) na vykonávanie zrnluvných činností
b) dodávatel'je zamestnávatel'om alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osób pre zvládnutie
rozsahu prác Zmluvných činností
c) dodávatel' sa stalá o odbomý rasí svoj a zamestnávaných osób
d) dodávatel' počas trvania kontraKu informuje Mestské lesy a majetky SpišskéVlachy spol. s ro. o zmene
zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spósobilosť) alebo subdodáVateťa

Bezpečnost' a ochran a zdíavaa pri práci
(ak.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v mení neskorších predpisov a vyhl. č.462010 Z.z.)
všetky lykonávané práce musia bť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby pdtomné na pracovisku
dodavatel' zoclpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaníooPP za všetloých svojich pracovníkov a

a)
b)

c)
d)

e)

subdodávatel'ov

dodávateť prác je povinný v prípade akéhokol'vek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite

nahlásiť

Úo

udalosť okem príslušne konajúcich inštitucií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, Iekarska

záchranná služba, .../ vedrlcemu zodpovednému zamestnancovi strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať
miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávatel'a a záchíanných zložiek SR.
jeho nezdolaniaje
dorlávateť je povinný vykonať primerané opatrenia na zabránenie vzrriku požiaru, v prípade
povinný trito udalosť nahlásiť na telefónne číslo150 alebo ll2 a následne zodpovednému Zamestnancovi

Mestských lesov a majetkov SpišskéVlachy spol. s ro.
dodávatel' je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické
chodníky) prechádzajrtcich pracoviskom značkami podl'a druhu vykonávanej práce. Značka musí mať
primeranú vel'kosť /na ceste - najmenšírozmer 30 cm, na označenom furistickom chodníku - najmenŠÍrozmer
i0 cm/. Na používanie v,ýstražných mačiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády 38112006 Z.z. o PouŽÍVaní
značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, použíVaťvždy konkétne mačky!

NeDovolanÝm vstuD
zakázanv ,,nnju ,n ,nutt n,,
c,2,

j tlihU;

a

l.rn|,ltnou

dtldalko!oLl labulbt])
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l\

cbezpťčcnsr\ o škoJ li\
alcbo dráždivcj láIk)

ci

Nebezpečenstvo pádu
lné nebezpečenstvo alebo pohybu zavesené}ro
brenrena

Dodatkové tabule

z. o používaní
dodávatel, je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 38712006 Z.
značiek a signálov)

všeobecne platný signál

%

- SToJ!

(platný vo všetkých priestoroch objednávatel'a)

SToP

prerušenie
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,
dlaň je obnitená dopredu

požiarna ochrana
a)
b)

c)
d)

jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ z?'k. 3|4101 Z. z. a vyh|.
l2ll20o2)zabezpečujeobjednávateťtechaikompožiarnejochranyočomvyhotovízámam.
iné vozidlá a stroje,
dodáVater je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory traktory
školenie dodávateťa prác

a

ktoré sa póuzivajri pii ptn.ni predmefu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5
kg.
zvyškov po
narábať s otvoreným ohňom je možnélen na miestach na to uIčených, toto neplatí pri spaťovaní
ťažbe,kde platí osobitný postup
postup pre spal'ovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom,

Výkon činností
a)

a
dodávatel' móže začať\li,kon činnosti až po uzatvorení zmlury, \.ystavení súhlasu na ťažbu rystaveni

b)
c)

terminy vykonávania jednotlivých příc stanovuje objednávatel',

zadávacieho listu
Zadávací list stanowje špecifiká konkrétnych činnosti a pracovísk

Výrobné prostriedky

a)
b)
C)

pre vykonanie
dodávateť je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť qilobnými prostriedkami
zmluvného rozsahu píác v Zmysle stanovených technológii
a mazadiel
dodávateť udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez úniku pohonných hmót
látok
mechanizačné prostriedky sú vybavené lekámičkou a materiálom na asanáciu unikrrutých íopných
J,
min
5
pre
približovanie
(preíerovaný je Vapex) a to prostliedky

Ťažba dreva

a)
b)
c)

ťažiťlen stromy vymačené na ťažbu, výWary Zlomy a sucháre
dodrfuť smerovú stíŇu

vedl,a seba
zabezpečiť ploti íozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (omačenédvomi bodkami
kmeňov
čelá
vd1,3 ana páte síomu) uz pii ich spil,ovaní pásovými spínačmikmeňov. stabilizovať
a
zarovnani
po
spilení
mimoriadnei kvality a ostatnýcťdrevíncitlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite
čela, pled odopnutím pásového spínača

(Nedždržanie technoiógie ,1:,roiy, vplyvom ktorej dójcle k znehodnoteniu kmeňoy mimoriadnej k:t'alitY sa
'považuje
za škodu spó'sobeiú oigoiira"ii, ktorej uýšia sQ rovnó rozdielu l speňaženi skuločne tYrobeného

sortimentu a sortimentu potenciólne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa)

d)

uvol,niť vzniknuté závesy, vyťažiťďalšie Stíomy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznaČenia
najneskór do konca pracovnej zmeny

2

na stojace živéstíomy sa smerová kladka,

e)

Ťeťazo\^i úvázok a

lano smie upevňovať iba

prostredníctvom textilných úvázkov,
zabezpečiťkmene ponechaných stlomov proti samovol'nému pohybu
t)

c)lryťaženúdrevnúhmotuzmeÍať,označiťazaznamenaťnaodvomommiestepodLazadávacieholistu'

IJdňanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

a)
'

nárastov a kultúr v porastoch
Minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia,
postupov a technických pomócok pre úpravu pohybu dreva
|ouZiuanim priáeraných technologických
(smerové kladky a pod.),

b)osetriťnasvolenákladyporaneniastromovvzniknutéodreťmkóryschváIenýmifungicídnymiprípravkami_

c)
dj
e)

Pelacol. najneskór do konca pracovnej zmeny.

podložia,
prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti
(lrytlačená
zemina, konáre a pod,) V práci
materiálom
miesmym
ich
pri vmiku korají hlbokých 30 cm zahmúť
je možné pokračovať až po ich zahmutí,
vykonať poťažbovúúpravu pIacovísk a to najmá:
d"*", po skončenípracovnej áeny vyčistiťodvomé cesty, približoyacie cesty (wátane ich
zb},tkov
odvoclňovacich priekop), značenéturistické trasy a chodníky od ťažbo\"ých
.
od ťažboťchzbytkov
strany)
obidve
5
m
na
vzdiálenosti
denne vyeisiiť vodnú toky a urehy 1do

_
_

vody
rlenne výčistiťvSetky odiážky na trase približovania a odviesť zrrižkové

denne rycistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou pŤibližovaním
staw)
stabilizóvať narušené'brehy vodných tokov (prinawátenie do póvodného
ako 15 cm §,tlačenou
hlbšie
prosíiedkov
trasách
v
aopravnyón
iribližovacích
erozne
vyplniť
ryh|
_

zeminou alebo ťažbovými zvyškami

f)

]

po .unipulácii na oclvoznom mieste srtsíediť najednu hromadu
opotrebeniu. Ak
sa, že ]esná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému
vyzve
objednávateťa
jej časťje v zhoíšenom stave,
dodávatel, zisti pred začatlm prác, že niektoní z ciest alebo
k spísaniu ápisu o stave lesnej cesty.

"bytky
predpokladá

g)PoužitieprotiŠmykovýchreťazijezakázanénalesnýchcestáchspovrchovouúpravouvozovky,pokiaťniesú

"'

poloryte ťadom aiebo iúvislou ulazdenou wstvou snehu o hrubke minimálne 5 cm

Manipulácia s ropnými produktmi
a)PrimanipuláciisropnýmiproduktmirrykonávaťprimeranéopařeniaZazamedzenie-únikufýchtolátokdo
ohlásiť objednávatelovi,
prostredia. pri únikuropnýc'h látok okaúite lykonať asanačnéopatrenia a udalosť

b)odstavovať(parkovať)strojelennamiestachnatolrčených,ktoréniesúvblízkosrivodnýchzrlrojov.
(vaňami),

c)
d)
e)

Í)

nádobami
Motoíovúčasťa nádrže na iohonné hmoty zabezpečiť(podložiť) záchytnými

na miestach na to uíčenýchza použitía
Skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len
minimálne 25 m od brehovej čiary
vzdialenosti
primeraných tecbnických |omocot< 1zacnyné vane), vo
vodného toku, nádrže, studničky alebo pŤameňa
25 m od brehovej čiary vodného toku,
Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMp vo vzdialenosti minimálne
nádrže, studničky alebo prameňa
k tomu určenými (vapex, Perlit)
Neutralizovať uniknuté nebezpeěné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami
nakladaní s odpadmi,
a s použit,ým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o
činnosti,
pri
vykonávaní
odsirániť z pracovísk všetok odpacl vzniknuqý

Dodávatel':

Objednávatel':
Mestské lesy a maietky,
s!o],

ftťl\t,

§ ío

05361 SpišskéVtlchy,r_
lČ0: 365
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