zMLUvA o DoDANí sLUžEB v LEsNícKyH člrunosnncrt

č.4l2oL5

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

V

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

l.

zmluvné strany
1.1

objednávate[

MEsrsrÉ lesY n un:ETKY spol.
sNP 34
053 61 Spišské Vlachy

Zastúpený:

p. sajdák Vladimír - konateť, oLH

Osoba zodpovedná za vecné plnenie zmluvy:

lBAN:

tčo:
Dlč:

lč DPH:

1.2

SK220900000000052z43t4z2
36574627
2o2l7692aa
sK2oz!7 69288

Dodávatet:

ŽivčákJozef
053 63 Spišský Hrušov 363

Zastúpený:

živčákJozef

čísloúčtu:

0101414093/0900
312233LI
Lo23743754

lčo:
Dlč:
lč opH:
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s r.o.

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

2.1. Dodávatel'sa zavázuje vykonať služby spočívajúcev lesníckych činnostiach - ťažbadreva na
svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v súlade stouto zmluvou a predpismi najmá so
Zákonom o lesoch č.36012007 Z,z. §22-24, Vyhláškou é, 4612010 Z.z. ktorou sa vykonávajú
podrobnosti na zaistenie BOZP a objednávatel' sa zavázuje zaplatiť dodávatelbvi za vykonanie
služieb cenu dohodnutú v článku lll. tejto zmluvy riadne a včas.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel' vykoná služby - ťažbadreva v rozsahu približne
-------Ž39{------ m3 následovným technologickým postupom: spilbvanie, odvetvovanie,
zostavovanie nákladu, vyťahovanie, približovanie, manipulácia striedením a navalbvaním na
hromady. Podrobný popis techno|ogického postupu je uvedený vzadávacom liste avprílohe 1,
ktoré sú neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy,

2.3

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

lll.
Cena služby

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena komplexnej služby (nie jednotlivých pracovných
operácií) je stanovená na technickú jednotku 1m3 spracovanej drevnej hmoty vzájomnou
dohodou vzmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a vychádza z cenovej ponuky
dodávatel'a služieb, ktorú navrhol na základe osobnej obhliadky pracoviska a ktorej sa
dodávatel' služieb zúčastnil.Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnuté ceny sú za
predpokladu dodržania všetkých podmienok najmá včl. ll tejto zmluvy závázné pre obidve
zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohl'adnené všetky účelnevynaloženénáklady
dodávateťa.
3.2.

Cena služby je až do ukončenia platnosti tejto zmluvy nemenná a je dohodnutá za technickú
jednotku 1m3 spracovanej drevnej hmoty na sklade (OM) podťa čl. ll a podl'a zadávacieho listu
a prílohy 1.

3.3.

Cena sluŽby za technickú jednotku bola dohodou stanovená

--§-r-----

:

Eur za 1m3 bez DPH

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel'bude fakturovať dohodnutú cenu za službu až po
riadnom prevzatí objednávatelbm, po ukončení všetkých dohodnutých prác v dielci. Súčasťou
faktúry budú vyplnené doklady - číselníkymeraného dreva napr. L 10.
3.5, Preddavok ani záloha na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.
2

3.6 objednávatel,sa zavázuje zaplatiť za vykonané a prevzaté s|užby plnú sumu do 60 dní.
3.7. V prípade, že faktúra vystavená dodávatelbm nebude obsahovať vŠetky náleŽitosti daňového
dokladu alebo k nej nebudú priloženédoklady dohodnuté zmluvnými stranami, je
objednávatel' oprávnený túto Vrátiť dodáVatelbvi na doplnenie, V takomto prípade sa preruŠÍ

plynutie lehoty splatnosti

a

nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť po doručení

opravenej alebo doplnenej faktúry.
lV,
Čas a miesto plnenia

4.1Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitúa to od 08,01.2015 do
3L.t2.2oI5, alebo do obdobia Vyrovnania všetkých závázkov vyplývajúcich pre obe zmluvné
stra ny,

4.2 povinnosť dodávatel'a poskytnúť služby objednávatelbvi je splnená tým, Že dodávatel' riadne
poskytnuté služby odovzdá objednávateíovi.
4.3 povinnosť objednávatel'a je splnená uhradením všetkých finančných závázkov vYPlývajúcich
z tejto zmluvy.
V.

osobitné ustanovenia

odovzdanie miesta výkonu sluŽieb dodávateÍovi.
odovzdaním miesta výkonu služieb sa rozumie vystavenie súhlasu na ťažbupodla § 23

5,1 objednávatel' vykoná obhliadku

a

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

a

subdodávaterov a ich zamestnancov.

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

5.4. objednávateí je oprávnený kontrolovať vykonávanie sluŽby. Ak objednávatel zistí Že
dodávateí vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a poŽiadavkami na vYkonávané
práce, ktoré sú definované v tejto zmluve, v zadávacom liste a v prílohe 1 je objednávatel'
oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateí odstránil vzniknuté chyby,

Vl,
pokuta,
od zmluvy
odstúpenie
Zmluvná
6.1 V prípade nedodržania určenéhotechnologického postupu, alebo poŽadovanej kvalitY Prác
zmluvnú pokutu
/Zadávací list, Príloha 1/ má objednáVater práVo uplatniť voČi dodávate[ovi
z celkovej ceny služby na danom pracovisku vo výške 15 %,
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na úhradu skutočne
6.2 zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany

vzniknutej Škody.
tejto zmluvy, alebo v zmysle
6.3 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle

§345obch.zákonníkazapodstatnéporušeniezmluvymóžeoprávnenástranaodzmluvy

odstúpiť.za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :
porušenie technologickej disciplíny a postupov podía zadávacieho listu
_
ako na ťažbu
vykonanie prác dodávate[om, ktoré neboli zadané najmá spilovanie iných
vyznačených stromov vývratov zlomov a suchárov,

r
o

opoškodenielesaalesnéhopódnehofondu,alebociestaobjektov,priktoromVznikla

.
o
o

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, Dodávateí sa tejto
zo strany
)odpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávatel,a na chybné zadanie
objednávatel'a a objednávater aj nad'alej trval na poskytnutí služby,

zmluvných strán zo zmluvy, okrem
6.4 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností

nárokovnaúhraduspósoben"jsrcay,nárokovnadovtedyuplatnenézmluvné,resp.zákonné
vád už poskytnutej
sankcie a úroky, ako aj nárok objednávatel,a na odstránenie zistených
služby.

vll,
záverečnéustanovenia

7.Lzmenyadoplnkyzmluvymóžubyťuskutočnenélenformoupísomnéhododatku
7.2
7.3

7.4

uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
obidve zmluvné strany sa zavázujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky ÚdajoV dóleŽitých Pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane,
a až
zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiťprednostne dohodou
následne cestou príslušnéhosúdu.
Tátozmluva nadobúda platnosť a účinnosťv deň jej podpísania obidvomi zmluvnými

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

Objednávateí:
Mestské iesy a rnajetky,

ollsr sossievratiiil/
'

tč0,1§o,rr2,

Dlč 202ý

&2('

/

,

//\"a

V Spišských Vlachoch dňa os,or,zors

4

/z,a,
V Spišských Vlachoch dňa 08,01.2015

PRILoHA

1

ako neoddelitelhá súčasťzmluvy o dodaní služieb
412015

Dohoda o dodržaní všeobecne závázných a osobitYch podmienok pre

maietkov s.r.o. SpišskéVlachy
Všeobecne záv,imé podmienky predstavujú sribor predpokladov, povinnosti a požiadaviek kladených na dodávatel'ov
prác, ktonich akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmieŇou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky
na v,ýkon prác v lesníckych čirmostiach a pri zabezpečovaníprepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačnépredpoklady
a)

b)

c)

d)

právnická alebo szická osoba (ďalej dodávatel) je zapísaná v obchodnom alebo ži\ryrostenskom registri aje
držitel'om príslušných oprávnení (odbomej spósobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
dodávateť je zamestnávateťom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osób pre zvládnutie
rozsahu prác zmluvných činností
dodávate]'sa stará o odborný last svoj a zamestnávaných osób
dodávatel' počas trvania kontraktu informuje Mestské lesy a Majetky SpišskéVlachy spol. s r.o. o zmene
zamestnancov (píi činnostiach lryžadujricich odbornú spósobilosť) alebo subdodávatel'a

Bezpeěnost'a ochrana zdravia pri práci
(mk. 12412006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v mení neskolších predpisov a Vyh|. č.4612010 Z.z.)

a)
b)

všetky vykonávané práce musia byť lykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
dodávateť Zodpovedá za plnenie povinnosti v BoZP a používaníooPP za všetkých svojich pracovníkov a

c)

subdodávatel'ov
dodávater prác je povinný v prípade akéhokoťvek tlrazu na jeho stTane alebo nebezpečnej udalosti okamžite

d)

e)

nahlásiť túto udalosť okem príslušne konajúcich inštitucií/ inšpektoíát práce, polícia, HaZZ, lekárska
záchranná služba, .../ vedrlcemu zodpovednému zamestnancovi strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať
miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednáYatel'a a zácrríanných zložiek SR.
dodávateť je povinný vykonať primerané opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, v prípade jeho nezdolania je
povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslol50 alebo ll2 a následne zodpovednému zamestnancovi
Mestských lesov a Majetkov Spišské Vlachy spol. s ro.
dodiivateť je povinný na vlastné náklady zabezpečiť omačenie komunikácií (cesty a značenéturistické
chodníky) prechádzajúcich pracoviskom mačkami podl'a druhu vykonávanej práce. Značka musí mať

primeranú vel'kosť /na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na označenom turistickom chodníku - najmenší rozmer
20 cm/. Na používanie výsřažných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády 387/2006 Z.z. o používaní
značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používaťvždy konkrétne zrračky!

NepovoIaným YStup
zakázaný (spolu

so

znatkotl

a prisltršnou
d(ldalko!ou tabul'ou}

č,2.3 alcbo 4
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Nebezpečenstvo škodlivej
alebo dráždivej látky

Iné nebezpečenstvo

Nebezpečerrstvo pádu
alebo pohybu zaveseného
brenrena

Dodatkové tabule

dodávateť je povinný mať stanovené dorozumievacie signá|y (nariadenie vlády ě.38112006 Z. z. o používaní
Značiek a SignáloV)

0

všeobecne platný signál

%

- STOJ!

STOP
Plerušenie

(platný vo všetkých priestoroch objednávatel'a)

Pravé rameno smeruje hore,
dlaň je obrátená dopredu

Koniec pohybu

požiarna ochrana
a)
b)

c)
d)

školenie dodávateťa prác ajeho zamestnancov o požiamej ochrane (§ 4, písm. e/ zák.3l4l0l Z. z. a vYhl.
l21/2o02) zabezpečuje objednávatel' tecbnikom požiamej ochrany o čom ryhotoví záznam.
dodavateť je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, traktory iné vozidlá a stroje,
ktoré sa používajúpri plnení pledmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5
kg.

narábať s otvoreným ohňom je možnélen na miestach na to určených, toto neplatí pri spaťovanízvyŠkov po
ťažbe,kde platí osobitný postup
postup pre spaťovanie zryškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činností
a)
b)
c)

dodávatel' móže začaťvýkon čirrnosti až po uzatvoreni zmlu!ry, vystaveni súhlasu na ťúbua vystaven
zadávacieho Iistu

Í

Zadávací list stanovuje špecifiká koŇIétnych činnostía pracovísk
termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávatel'.

Výrobné prostriedky

a)
b)
c)

dodávatel je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú \Tbavenosť výrobnými plostriedkami ple vykonanie
zmluvného rozsahu prác v Zmysle stanovených technológií
dodávatel' udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez úniku pohonných hmót a mazadie]

mechanizačné přostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok
(pŤefercvaný je Vapex) ato prostriedky pre približovanie min 5 l.

Ťažbadreva

a)
b)
c)

ťažiťlen Stromy vyznačenéna ťažbu, vývraty, zlomy a sucháre
dodržať smerovú stínku

zabezpeéiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (omačenédvomi bodkami vedl'a seba
vd1,3 ana páte stromu) už pri ich spil'ovaní pásovými spínačmikmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov
mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlirných na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spileni a zarovnan Í
čela, pred odopnutím pásového spínača
,,yroby, vplyvc,ln ktorej dójde k znehoclnoteniu kmeňoy mimoriadnej kýality Sa
@edádrzanie technológie
poyúuje za škodu spósobenú organizácii, ktorej výška sa royná rozdielu ý speňažení skutočne lyrobeného
Softimentu a sortimentu potenciálne yyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa)
d)
uvol'niť vzniknuté závesy, vyťažiťd'alšie stromy ohrozujúce zdravie a žiyot aj bez ich rryznaČenia
najneskór do konca pracovnej zmeny
1

e)

na stojace živéstromy sa smelová kladka, reťazoqí úViiok a lano smie upevňovať iba
prostrednictvom textilných úváZkot
zabezpeéiť kmene ponechaných stlomov proti samovol'nému pohybu
lyťaženr! drer.rrrl hmotu zmerať, omačiťa zaznamenať na odvoznom mieste podťa zadávacieho listu.

Í)
c)

UdĚanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, náťastov a kultúr v porastoch
používanímprimeraných technotogických posfupov a techniclcých pomócok pre úprávu pohybu dreva
(smerové kladky a pod.),

ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kóry schválenými fungicídnymi prípravkami
Pelacol. najneskór do konca pracor.nej zmeny.
prerušiť prácu počas džďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia,

-

pri vzniku koťajíhlbolcých 30 cm zahmrtť ich miestnym materiálom (\ytlačená Zemina, konáre a pod.) V práci
je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
vykonať poťažbovúúpíavu pracovisk a to najmá:

-

denne,

po skončenípracovnej zmeny vyčistiťodvozné cesty, približovacie ce§ty (vrátane ich

odvodňovacích priekop), značenéfuristické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
denne vyčistiťvodné loky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbowých zbytkov
denne yyčistiťvšetky odrážky na trase približovania a odviesť zrážkové vody
denne vyčistiťpriekopy zanesené zeminou nahmutou približovanim
stabilizovať narušenébrehy vodných tokov (prinawátenie do póvodného staw)
lyplniť eóme ryhy v doplavných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm v}tlačenou
zeminou alebo ťažbovými zvyškami
zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť najednu hromadu
Predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnémuopotlebeniu. Ak
dodávatel'zistí píed zaěatim prác, že niektorá Z ciest alebojej časťjev zhoršenom stave, vyzve objednávatel'a
k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
Použitie plotišmykových reťazí je zAkázalé na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokial' nie sú
pokryté ťadom alebo súvislou ujazdenou wstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

-

Manipulácia s ropnými produktmi

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Pri manipulácii s ropnými produktmi rykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku rýchto látok do
prostredia. Priúniku ropných látok okamžite rykonať asanačnéopatŤenia a udalosť ohlásiť objednávatel'ovi.
odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov.

Motorovú časťa nádrže na pohonnéhmoty zabezpeěiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia
primeraných tecbnických pomócok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary
vodného toku, nádrže, studničky alebo pTameňa
Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku,
nádrže. studničky alebo prameňa
Neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit)
a s použitým absolbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.
odstrániť z pracovísk všetok odpad vzrriknutý pri vykonávaní činnosti.

Dodávatel':

Objednávatel':
Itllestské !esy a rnaietky,
spoL
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