
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

RÁMCOVÁ DOHODA

Na dodávku neonových sprejů

(dále jako „Rámcová dohoda“ nebo „dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Zadavatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „zadavate1“)

a

Zhotovitel: SILVA-LINE s.r.o.

sídlo/bydliště : Velké Kunratické 1306/18, 148 00 Praha 4

IČO: 26504561

DIČ: CZ26504561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Osoby uvedené jako zadavatel a zhotovitel budou dále označovány takéjako "smluvní strany".

PREAMBULE

Tato Rámcová dohoda stanovuje závazek zhotovitele provádět na základě jednotlivých

objednávek dodávku neonových sprejů a závazek zadavatele platit za provádění oprav

dohodnutou cenu.

DEFINICE

Pojmy použité v této dohodě jsou defmovány následovně:
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„Prováděcí smlouva“ nebo „Objednávka“ znamená objednávku předmětu plnění dle

potřeb zhotovitele, tato objednávka může proběhnout

písemně nebo i telefonicky.

"Předmětné práce" nebo též „Předmět plnění“ znamenají dodání předmětu plnění.

„Rozsah“ znamená maximální rozsah dodávek poskytovaných

v souhrnu podle této Rámcové dohody.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava podmínek ve vztahu k Dílčím

objednávkám, zadávaným zadavatelem na základě a v Rozsahu této Rámcové dohody

po dobu trvání této Rámcové dohody, a úprava vzájemných vztahů mezi smluvními

stranami.

1.2 Účelem této Rámcové dohody je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně

efektivního dodání předmětu plnění zadavateli ze strany zhotovitele, a to v souladu

s podmínkami této Rámcové dohody.

1.3 Předmětem smlouvy je koupě je dodávka neonových lesnických barev typu Fluo

Marker v tlakových nádobkách se zabezpečením proti náhodnému stlačení ventilu.

Obsah 500 m1 v barvách červená, oranžová, růžová, modrá, zelená, žlutá a bílá.

2. CENA

2.1 Cena předmětu plnění Rámcové dohody (dále „jen cena“) podle této dohody je

dohodnuta smluvními stranami ve výši:

Cena za dodání jednoho kusu Spreje bez ohledu na barvu je stanovena ve výši 88,- Kč

bez DPH do míst plnění zadavatele ÚP Prášily, ÚP Srní, ÚP Modrava, ÚP Borová

Lada, ÚP České Žleby, ÚP Stožec, RL a PDV, 1 máje 260 Vimperk, Středisko

Kašperské Hory

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných

ustanovení.

2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává žádná ze

smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze překročit jen za

podmínek stanovených v této Rámcové dohodě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH a zákonných

poplatků.
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Ceny jednotlivých položek jsou nepřekročitelné.

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, pojištění,

dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přirážky.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele,

nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové dohody.

OBJEDNÁVKA

Objednávka bude obsahovat zejména Mo údaje:

a) určení smluvních stran;

b) určení předmětu plnění objednávky, včetně požadované lhůty dodání předmětu

plnění;

c) cena stanovená zhotovitelem v nabídce za Předmět plnění v souladu s touto

Rámcovou dohodou;

d) datum objednávky.

e) objednávka může být učiněna i telefonicky

Zhotovitel může, pokud nebude stanoveno jinak, k plnění svých závazků plynoucích

mu z této dohody, používat jako poddodavatele třetí osoby. Plní-li zhotovitel předmět

plnění prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za plnění příslušných

závazků, jako by je plnil sám.

Práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu plnění této dohody výslovně

neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se touto Rámcovou dohodou mimo jiné jednotlivě zavazuje:

a) provádět na základě objednávky kpříslušné dodávce vždy řádně, včas a

s odbornou péčí.
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b) provádět dodávky v souladu s pokyny zadavatele a v souladu s jeho zájmy.

Zhotovitel je dále povinen upozornit zadavatele na případnou nevhodnost jeho

pokynů.

c) průběžně informovat zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění

veřejné zakázky.

d) na žádost zadavatele poskytnout zadavateli nebo osobě, kterou určí zadavatel,

kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu kplnění příslušné dodávky nebo,

není-li to možné, jeji kopii.

4.2 POVINNOSTI ZADAVATELE

Zadavatel se touto Rámcovou dohodou mimo jiné zavazuje poskytnout zhotoviteli

veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění dodávky, zejména

poskytnout zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro

provádění dodávky.

Uhradit zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou dohodou cenu za

provedení dodávky a náhradu hotových výdajů.

DÚVĚRNOST INFORMACÍ

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany zhotovitele o

zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních partnerech, v rámci nebo

v souvislosti s touto Rámcovou dohodou nebo při jejím plnění, jsou považovány za

informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o informace,

které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění objednávky. Zhotovitel

se zavazuje, že takové informace uchová vtajnosti anezpřístupní je bez souhlasu

zadavatele třetím osobám, ani je nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným

způsobem, nežli stanoví tato Rámcová dohoda.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci, poddodavatelé, popřípadě

členové statutárních a jiných orgánů, byli zavázáni jeho závazkem vyplývajícím

z tohoto článku 7 Rámcové dohody, a dodržovali pravidla obvyklá při ochraně dat

smluvních stran, zejména, aby zachovávali naprostou mlčenlivost o všech

skutečnostech, které se v průběhu plnění této Rámcové dohody dozví.

Ujednání tohoto článku dohody jsou platná i v případě ukončení platnosti nebo

účinnosti této dohody, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné spolupráce související

s touto Rámcovou dohodou nebo do okamžiku, kdy se důvěrné informace či jiné údaje

stanou obecně známými z jiného zdroje nežli od zhotovitele, který získal informace v
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souvislosti s touto Rámcovou dohodou. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle

zvláštních právních předpisů.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Odstoupení od dohody

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Rámcové dohody odstoupit,

jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato Rámcová dohoda.

Zadavatel je oprávněn od této Rámcové dohody odstoupit zejména v případech,

pokud:

. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Předmětných prací na základě

objednávky po dobu delší nežli 10 dnů, nebo pokud prodlení zhotovitele závažným

způsobem zmaří účel této Rámcové dohody.

. Zhotovitel poruší tuto Rámcovou dohodu podstatným způsobem.

Zhotovitel je oprávněn od této Rámcové dohody odstoupit, zejména v případech,

pokud:

0 Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění zhotoviteli na základě

Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité plnění neuhradí ani

v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené mu písemně zhotovitelem.

. Zadavatel poruší tuto Rámcovou dohodu nebo některou z Prováděcích smluv

podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může způsobit zmaření účelu

této dohody.

Odstoupením od této Rámcové dohody nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran

na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem

odstoupení od Rámcové dohody.

Cenová ujednání

Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové dohodě, není-li v konkrétním

případě uvedeno jinak, ceny stanovené v korunách českých, tj. v zákonné měně České

republiky. Přestane-li být v době účinnosti této Rámcové dohody koruna česká

zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách českých

přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými právními předpisy.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, žádné ujednání o
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ceně obsažené v této Rámcové dohodě nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné

zákonné odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové dohody.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Není—li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté plnění je splatná

vždy po předání předmětu plnění jednotlivé objednávky. Doba splatnosti daňových

dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu

zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v Kč.

Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 23 5f2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Termíny plnění

Termíny plnění pro dodání předmětu plnění budou 5 pracovních dnů od vystavení

objednávky. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů zadavatele mohou pro

zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro jednotlivé objednávky (nikoli však kratší

než 2 pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s plněním termínů nebo dílčích termínů podle bodu

6.2.3se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli smluvní pokutu za každý den prodlení

se splněním takové povinnosti ve výši 0,2% z ceny objednávky. To plati pouze v

případech, kdy je prodlení s plněním termínů způsobeno výlučně důvody na straně

zhotovitele.

Pro případ prodlení zadavatele se zaplacením ceny za objednávku, náhrady hotových

výdajů, nebo jejich části, se zadavatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,05 % z platné faktury za každý den prodlení.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 5 této Rámcové dohody je

zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to za

každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pro případ prodlení zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad,

se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý

den prodlení.

Smluvními pokutami není nikterak dotčeno právo poškozené smluvní strany na

náhradu škody v celém jejím rozsahu.
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Smluvní strany se dohodly na splatnosti smluvních pokut do 30ti dnů ode dne

vystavení smluvní pokuty. Zadavatel je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči

závazkům zadavatele k zhotoviteli.

SDĚLENÍ

Není-li v této Rámcové dohodě uvedeno jinak, veškerá korespondence sdělení,

oznámení apod., podle této Rámcové dohody, musí být vyhotoveny písemně

prostřednictvím oprávněného zástupce dané smluvní strany a musí být zaslána

příjemci poštou doporučeným dopisem (nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí),

nebo elektronickou poštou na příslušnou e-mailovou adresu. Sdělení musí být zasílána

na níže uvedené poštovní adresy a e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

 

Správa Národního parku Šumava
 

 
poštovní adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
 

Zhotovitel:

 

SILVA-LINE s.r.o.
 

 
poštovní adresa: Tupolevova 710, 199 00 Praha 9
 

 

12

T..?

 

Pokud se některé ze smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným způsobem

na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této Rámcové dohody

považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k poštovní nebo elektronické

přepravě.

Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 7.1 je kterákoli

smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením

ostatním smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v bodě 7.1 této Rámcové

dohody. Změna poštovní adresyfe-mailové adresy nabývá účinnost 3. dnem po

doručení zbývajícím smluvním stranám.

str.7zll

 

 



 

8.2

9.1

9.2

9.3

10.

10.1

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody byla zcela či částečně neplatná

nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících

ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné

ustanovení, které nejblíže Odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by

se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání

této Rámcové dohody v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato

ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují,

že Rámcová dohoda je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li tO jejímu

účelu nebo nejedná—li se o ustanovení, která oddělit nelze.

V případě záležitostí V této Rámcové dohodě neupravených se použije příslušného

zákonného ustanovení.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v trvání od podpisu této Rámcové

dohody do 31.3. 2020. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu

vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví—li tato Rámcová dohoda nebo zákon jinak.

Tato Rámcová dohoda zaniká:

. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tedy 31.3.. 2020

. vyčerpáním vymezených finančních prostředků v celkové Výši 200.000,- Kč bez

DPH

. odstoupením od této Rámcové dohody;

Zánikem této Rámcové dohody podle bodu 9.2, nejsou nikterak dotčena práva

smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné

přede dnem zániku Rámcové dohody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a V souvislosti

s touto Rámcovou dohodou zavazují rovněž právní nástupce smluvních stran.
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Nadpisy použité v této Rámcové dohodě slouží jen pro účelnost a nebudou při výkladu

příslušných ustanovení této Rámcové dohody zohledněny. Veškeré odkazy na

ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo věty) a na přílohy znamenají

odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této Rámcové dohody, pokud z příslušné

formulace neplyne něco jiného. Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální

znění těchto předpisů k datu uzavření této Rámcové dohody.

Změny nebo doplňky této Rámcové dohody vyžadují ke své platnosti písemnou

dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními stranami nebo jejich právními

nástupci.

Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má

platnost originálu, a z nichž zhotoviteli náleží jedno vyhotovení a zadavateli náleží dvě

vyhotovení.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dohody v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu dohody nemůže být považováno

za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Právní vztahy založené touto dohodou se řídí právními předpisy České republiky,

zejména Občanským zákoníkem. Tuto Rámcovou dohodu je možné změnit pouze

písemnou formou Dodatku k dohodě, přičemž podpisy zástupců smluvních stran musí

být na téže listině.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je dle § 2 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), V platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktéto dohodě, jejichž prostřednictvím je tato dohoda

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této dohody.

Nedílnou součástí dohody jsou její přílohy.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Přílohy:

Příloha č. 1 rámcové dohody — Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne .g. 3.11.02QIS V fling. d e ( Z - 70/7

zadavatel: zhotovitel

Správa Národního Parku Šumava SILVA-LINE s.r.o.

 

   

Příloha č. 1 Kontaktm’ údaje
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