
Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

35 525
„

Výrava k pod-árií nabídky oo rr'--r1atendr|_„ ČíEio 3:5 527'}

Termín a doba plnění:

Požadovaný- termín pro aplneni preolnotu realizační arniouvy pro všechny níže uvedené činnoati je

30352319, přičemž poštar:“ltnfarrnír predpoklada-“rv počet dnů plneníge fl. Maximální počet dnů oro

splnění „:e- 26. Úznámerío dni xahr-jjoni plnění ouoe sdeleno ví.-zvou k plneni do 19.04.2019. Neězozší

termin zahájení plneni je 28.05.2023

Předmět veřejné zakézky a popis požadovaného plněn':

Pie-dmoz zakaz—ao,- představuje plna-ni v LĚECHÉÚ Cír-nostech:

PCB] 1 - Gooova lesa mascara-"n ola technologického l:aLu, jednotky ke.. TJD: 692 ksi'elon. celkem:

2 119,05 ks přepočítaných na ?aklaoní :echnolooii. Minimální kapacita, oe kterou lze tuto

Einnoat realixovat pro celý minitendr, je 536 kalcia-n. Mnirnoin: počet dnů pinoni pro

Splněníqarantovaneno množství: 2.

Mífštorr" plnění iaou porostn. Skupiny v ian-fi ,.UP 85 - Cepl-ce Žíeov“ |:ile níže uvedeného detailu..

požadovaného plné-ní. Pro ;hřorrnoci jam: uveden.-v predpoklaoane poráží-zv o mazal ole

terznnoloqickeno lietu činnoE-ti:

„lil aaa-.F. Ělnnlilštjř. EÉQLL- ĚĚEEJEŠ lesa_ __ __ ___. _ 

Mis-to plnění: LU 05 Horn; silnioo porost. skupina: aaaahaar—[aa

Plán realizace: ll.-ill. Čtvrtletí

Skot-Einar altar-rm 'v' K5:
1 000.00:

Gojern v ka přepočítaný na záklaoní technologii l+ it: w ? 119 C-E:

Ea použití těchto oí'eopokláoanvet' pí'íplatků & srážek:

l.l.9 Při galeonovani proatokořennoo sodoou 35 x 35 cm (130 %

1.1.k.3 Při sto-oni rozomitelnost: zere-lev 4 35.09 cxi:

Ě..l.:<.><.2 Piš stupni zabuřeněrňz
30.110 Dl:

l.l.x.k.k.k.l Př' zaloanovaní na plochv s neodatranenvm kloarern nebo s 10.130 %

dřívím ponechanýrn k zetlení

1.1.k.k.k.2 Bez přecnázeni QED %

2.4.2 Pri oonašco aozenic ln1imo FW‘: na vzdalenoat 201 GOD rn loop %

Pa:-mamka: Lfvnasooemn? Vaši“ nabídkové ceny koenolonram L925. zrakaíte předpokládanou

mars-Emu or:-oo za 'ljl #ch

Speciální podmínky plnění:

- £93;- gronlel'rfatiLKér [Irmsnns't tore-nu. narušený-' terén po předchozím zágaho

- cri-323 nutnoat zvýšeného onleou na '.uriatickv provoz. očokavaný poh-vl: osob na DFECÚUÍŠ'CI a jeho

okolí

was: význan-ne aspektyr oeniany píirotiv minimal. flora, taunal-dooovatel ovl aeznarnen na Svem

DELL.- 5 manuálem ohrožených Grunt: rostiin na uzemi NP Šumava

moru blízkost intraairukturv - ooprawšcn. energetrekých a _šinýth siti

lac-5: obtížna dopravniooatuonoEt praeovršto

:otel praeovište Se zvýšenou ocl'iranoo vodního režimu [zhe—čištění. mechanické poškození.

aponj

.955:- ohledy na složitou sitoac: v obšasti vlaatnlekýeh práv v nejbližším okolí pracoviště:. kontrola

vstupu a už ti _rinono pozemku

» -;u-115:.prar_'evtés.ne DliZkDE—ŽÍ statni hrannca

- -:9-:|9:- existence kulturno h-Storiekvth objektů na pram-Mt: vvžaoegicien zvýšenou oozorr-o5t

. [al-:|: atoříirti souše v doaahu pracovište

- [<41 I! votši množství ponecnane o'r'ovni hniotv na pracovišti

[912: nepi':tomnost aiona'lu síti telefonních operátorů
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Požadované způeohv provedení pro jednotlivé činnoati tore každou činnoa? jSDU požadované

všechny i_ivedeneí:

PC1111 Obnova Itasca

- tiez mechanizaci-i lručnei

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta.

Učaatník. který peca nabidku do .*.-era veřejné zakazkv zadavane "ia zaklade Rámcové. dohodv, je.

gum. nahl’dkm; v rá !T|L'i MEL-ya vázán ESL} kalendářních dní ode dne Itiůí'v nfo podám? IlHDÍdÉK do této

veřejné zakaxay na eaktaoe Ptá "ncrive. dol-idey.

Seznam poddůdavatelů

v píígade plnění realizační Smlouvy poddodavalelefn. zadavatet _ÚOŽGÚLijG, at}? součástl nabšdxy od

r'ninitendiL byl vždy dodavatelen'- ořeciložer- Seznam poddodavatolů Seznam Liude ooaahovaž'

jmen;. a příjmení, Lwalé ovdjišcě, IC. Seznam muy-' ovl podeoean dodavanceíem. Pokud tento seznam

nebude eo'učástí nabídky účastníka. pak IT"-á mafia-Jami 7n to, že předmět plneni bude realizován

pouze učaatnilqe-n.

Realizační Smlouva

Realizačnísn—louva mimi “oy-t padem.-zana oaooou opravneriou jednat za l_iaarnixa. Danna-u

oprávněnou iednat za dodavatele ;e oaooa. která ge:

li Statutárním organel—n dodavatele dle obchooníno relatř'ku dodavatele íjednatel, předatavenýzvů.

přELEfsť-rd'm oředataveoatva aooo....i nebo

2] živnostníkem. který íe dodavatelem tte—dv dodavate!E'n ie řvziLk—á ogooa — ŽNPOEWWJ FIP-bn

3+ takova ogoba, „včera je zplnomocnčna. racy _|E za etalutarní orgán nebo živnoatníi-ca oprávněné

_lednat íprokura. plná mor.. agmo-...í

v oříoadef že uchazeč on:-dava elektronickou na'oioku. pak _;n vyžadováno. any realizační Smlouva

livla oodeoaana oaooou opravném-ou jednat za ucoazeče l_za podpis realizační amíouvv osobou

opravnenou íednat za uchazeče ae považuge i takový [mam.-ci, Ir<dvje ceia elektronická nabidka

podána a elektronick-Ji podeoaána oao'oou opravnenou jednat za ocha7ečel. Zadavatel uvadí, Že

pokud je k prokázán! oaohou opravne—„nou Jednal. za uchazeče zapotřebí olne "noci nebo oodobrieho

dokumentu. pal-< je vždy nezbytné- do nabifli-C'g uchazeče nfiiu-‘zii ašesooň prostou kopii nine mori

nebo obdobneh—o dokcmeotu. Pokud realigačnf anilouva nebude oodepaána oaobou opravnenou

iedna: za uchazeče. pac takova nabídka nebude Solnovar ícriož1adavšo..r ole % :I‘l odraz. ? oí5i'n. bi

zákona a zadavatel bulge posannw-it v eouiaciu 5 % i'l GUST. '9 zákona a Takova nabídka bude

vvřazena : dalšího zadavaci'nn í'iyeni. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva r'nusí ooaahovat

idenLifikac- uchaaeče. a to atesoon v rozaahu fřrriiv it“-ozev ucl'iazečeí. dentifikačn Cielo nebo eidlo.

pae zadavatel uvádí_ že takové-; nabídka Lit.:"idzeče nebude splňovat zadávací podminky minitendfu a

Lake-„ra nabídka uchazeče bude vvtoučeiia ae zadávacího řízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel déle- dvadi, že r'iabiokv musí být pr'oata jakéhokoii omylu. Např. _oo'icuci učaatnik. k'iel‘j"

paaai aim;- nabídku elektronicky. a mne:: vvešnů'ii nabídkové cow » E2M<u iešté eiiležil whenever-9

nebo Jinak nahranv oalši polož—hový rozpočet. zanneatnanci zadavatele zkontfolcji nabídkou-„re ceny

v jednotlivých dokumentech. Pokud bude zjištěn rozd'l v nabídkových cenach za jednotlivé činnoezi

v jednotlivý-cn poloklcov'ý'ch r'ozoočtecn Lrvcdervd'- V nabídce, bude za Itaůídknvmi Cenu .UUVdŽuV-Žlfla

cena uveoera účaainíkern v sveteiiic EZiStK.

Další náiežitůeti a podmínky naloíidliuliI

Učaatnilq není oprávn-en rviefiit _iakakoli uataeoveni v toto vave k podari naoidky od nurutendru a

ani v dokumentu Real.-začni srnlouva ooi'ot- textaci těchto dokumentů v zadávací dokumentaci

k rTvniÉc-ť-ndl'u. Pokud účastník;i-ionof.tiarir-.e zn'ieníjakelcol. veta:—loveni v zadavaci dokumentaci l-c

mimtnridru bude cakovvto úcaatník za zadévauhu řízeni vyloučen. Eanavaiel vvžddvie DUEEFJ‘E

dokumentů „Položkovv rozpočež" a „“Seznam o-riddodavatelů" Llčaacnílnc kterv pod:-“i nabidku cšo

tohoto rninaer-dru. bere na vědomí a suuhlasf. že ned-inou součastí Realizační 5m|ClLl'i."_-,I'jů a bude

dokumenz „Výzva k podaní nabídw oci lom-tendru a Že ae všemi u5tanoven5mi v tomto dokumentu

je pouir1er'-Ser"itfiit.

Zadavacet uvádí. že naoidka učaat-iišaa 5e pro iiacinnou i etekern-ickou Formu Skláda:

a) Reaiizační Smlouva podepsaná oaobou oorávněnouíednat za účastníka

b} Položkovv rozpočet _oodeoaa-iý opravne—roi.. oadbou jednat za účastníka

ci Sem-are odododavateiů podepsaní;r oprávněnou mohou za účastn'ka

Povinno5ti vítězného dodavatele:

V'zva k nadaní nabídku-' :::-:> Dravci-who r'iir1iLelliJr'u “ESI-£:- 35525 otra-".a ? 7 &
Y . .



Dotldvateš. % nímž ma být uzavřena reašizační Smlouva. je před podoiaenw teto Smlouvy- povinen

předložit zadavateli 5ezoa=n ivanšmáloího vybeveni k plnění Neon-'em ve?ejne zavazkv a doklady

"ILJTHÉ la realizac- ;edrotliv?cfi como-ští v .Eoolado za technologickým: Iialv a tooto výzvou.

Neofedloženi požadovaných dokladů bude považováno za ríeorojevení eootirnoat; při oooo=5u

rea|=zační5mloovv a zadavaíeí bude o;)"áví'nézn vyzval. < podn .at. b'nlouvv dodavalole. který 5|:

onoí5til iako další v ooíadí.

 

Speciální podmínky plnění:

Eedavotel maximum provedení plnění dle těchto dalších speeialních podmmek plnooí:

- Množatvi T_l je oa'antovano na 51.1 %. Realizační arnimava se považuje za dokončenou oulnénífn

účelu veřejoe zakázky. kteiv le vyjádřen. zdrav-día do.-tažením ajedrianého "nnožatvi techntkvch

:ednmek v předpokládaných poplatcích v danvch nníatem plně-oi . Pokud z důvodu arm-02m

oetřeov vznikne požadavek odjedriatoše dokončit tí'lo vj ných než předpokládaný-th oříolateích.

;ísaou tvto otaoovenv vždy v ati-vlado S technologický-o'. “Stern dle rartícove artílouvv a nabízenou

cenou dodavateae v zaxlaonf teclwologii v tornLo m rmendru mini: oříolatkůro a Srážxarn

Stanovenvm v teohrlologíclicern hat-o dle rámcové omloovv. Ejeorogirlá ce.-“ia zakazky 5e tak :nfiaze

iii-rt. Dobu einen-' ize za teto Bill.-HCE: po diz—noot— se zhotovitelerr" 5 ohledem na uváděné o'ůvodv

prodloužit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní

techríii::llogiiJ která činí:

- oro činnoSLPČ011:E—,DDD KEIks bez DPH.

- Dílčí fakturace: Předmět plnenídíe teto vvzvv je možné íaktorovat po předání každe dífči' čáati

plneríí.

41313 UDDZGFř-uíent-e dodavatele. ze rníoto plneni lze z důvodu provozni potřeny menit mezi

porostem“ skuoioami v rámu LU. Tato 5koteično5t oode vzdv odelena ve vKP.

- HRE:- Flneoí reaíizační arnloevv „& určeno trati.-mv určeným-ii vKP.

- 11-. 5 Při mínění činnosti je nutne zohledn-tjiž provedena ochianná a ooranna opatření.lo_=ich

charaater bude uveden Pa "v'KP a ooaoolwlasen oři předání pracovište.

- ;.- :a; Floor-ii je nutne provadet tak. aby nedošlo k ílEdůl-řílůnůl'r'u poŠkDZEPí oř=rozene ani umele“

obnovy lesa.

- o.;zo Pola,-d klimatické podmínky zanrárv' ptnení činr'oati nebo vlivem klimatických podmínek

dogde k zániku potře-hv zadavatele k provedeni nebo dokončení al.-lení može oznámil: toto

skutečnoSt zadavatel dodavateli a tím doíde k zaniku zovvajícíno pár-ené 'Li. zao-ko nevibrační

amlouvv ve zbvvajíeírn rozaahu.

ma:- Kaicflder‘nf komunikace v ůone'n nebo aloverskeo'i jazyce na misie plnění realizační

Smlouvy

- £235:- Doprava sazenic re založište na rníezo vvaaoov ie součástí naoidlcv lilaoiolqove' Leny).

Sazenlce ladu založeny.: Sazenice budou na založišii umístěného die diapoz-ce m:“ata plnění.

let:—í Součaotí předání oramovištč— je | Seznámení 5 ChčíůkLÉííťxííKdíH: předaneho území z oledíEka

_oožarníochranv a imozornení na povinnoat říd-t 5e platný.-mi pravi-ními pfedpisy na daelco požární

oci'írarív [J:-řř- vý'kor-u ová činnoati oa území Správy Národního parku ŽL.-mava a tak:-ž- na nutrost

ní?—není povinooetí z techto oředoisů vypivvajěeěth. Dtíraz jE Mladen ofeoevširr na dodržování

zákazu kouření a maniooiace E. otevřeným Dhnérr", jakož i zákazu rozdéíávaní ohňů na celém

uzel-n.“ Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšena ooatrnoati při užívání strojí a nářadí v

oroetředí 5 velí-tým ml'lÚŽELvll'T'l povn'ýffh hořlavých látek. Za zabeznrat'e'íí požární oforanv

zodooví—oá DH trifkflP-LI Eur-é Ci'mflsti zcela dodavatel orat-í.

- IiISI-‘i Eávazne požadavky na povahu provede-ní siužov.. Proatokořeoe sarenice budou vždy-'

zalnieny tak. at»; ?íedoel'azolo k myth-fin.“ vl.-':oeťnicovvch kořenů. Eazeníce v ooaíech budou

un".í'stěr1v ve Stí-"n..

- levo: Požadavxv r‘la vybavit-trn a nářadí:: Sazenice bod-ol.: přenášeov v ooaíech zajišťojše' oehr'ar'it.

kořenoveho system-J před osytnaním— pytel nebo vedro. Na eakeniaokeromotvka.1ine nářadí

např. motorový vrtak ..... pouze“ se aouhlasom lesu-ka.

- 0991;235:32an— požadavky k pracovrštir: SotčáStfoředani pracowsré ge pedals-err: dodavatele

od5oohla5eoé množntví aazenic die Sortioíe-ítť..

 
 

Dodavatel je povinen zohlednit Speciáini podm-“nivy plneniapolo oe sml-ovrvm: podmínkami

v nabízeno tun-"H‘- za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Za<ázl<a bude v BUUŠdůU ve zákonem a se arr-jevnío'ii podíl:-“neem olnení popaanými v teto výzvě

k: podaní ríaoídkv do ro'niteoer. Qřidelerta JEdr‘un'~-.I účastníkov dle nize uve-daww hodnotících

kritÉr'i='1ak. aby bylo doaaženo Epžnéní dielu veň-ano zakazkv za co nejvýhodnější cenu. Účastnil:

V DOMĚ-kovům rozpočtu wed-”e írrablooc—í cenu za technicko-o _IEdířUtÍ—iu bez DPH pro vybrané bonmot-.

[Ph.-“| moai být stejná F.Bbů nižší než HCTJ. Main-garni- údaj-f_- týkající 5:3 namídkové aje-ní:; pm I'Jéeiy

hodnocení MIT-“ŽE [.Častník nabídnout v rozlišit-ní až dvou degezmoýzh rr-ÁegL

Výzva k podání I‘ahiflkv du provozního minitoodru čidlo 35533 titraoa .=: : £



1|Iur'y’urhrantia zrušení výzvy:

Pokud zana-mm? £ důvutiu r1ť£ý+hřii=lýth na jeho ví.-ii nebo 2 HÉZD'fCHÉ firm-mm“ natřeny odpadne

can-Jm na mínění Ijle tátu Wavy. může fin duhy ntEuřPrn' mam-k u-izwfrninitendr zruší:

TFIID V3979?! K podán: nabídek GU rr'.'.n:ter1dru |E z-Jer‘E'jr'éna ma profilu xalmuateie-

htrpis:Haze-k."mam.czxprofileů -5p|ay__9.r:zrnl.

'.
r %

Ut.-“fm _IEŽ :]?II'I-Ef'lů VŠE?-"H doda

“:"" r': I“ . ..

 

'-„fat|_=šůn1.sn|miž:'r*a Saran-a

r r '.
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Přílc—hn návrhu smlouvy - hodnoty kritérií pnlnžek

Název zadávacího řízení: Minitender' 35525

Evidenční čistila na profilu: P19VÚDDUG161

Název uchazeče: WDDD FOX forest s.r.o.

iČD uchazeče: 0440445?

Celkm-a cena nabídky- auluiky:

PČL'J'H Obnova lesa EHUD Kč bez DPH ! 'I ks

 
 



Realizační smlouva

uzavřená cile zákurm E. 3932012 Sb., abčanEiQ-f Zákuník. v' IIIIIEIIt-‘IéFI'I zrnění [dní“-.::: ierl “unionism? zéfionfk'} {dale 1E2

jako „amlouva"]

SM LUVN Í STRANY

 

Objednatel: Správa Naradníha park-a Emma-Ia

E-ÍEĚIG: . r." 'i " ' ' '

IC: IZICISE31M

DIC: {:2 oo5831I1

konzakzni aoresa: 1. máje 26mm. 385 Dl v-rruea'x

[Obgednatel ie příspěvknvol; argaaizací Miniateratva Životnían prnarřeúí Čas-ké r'EQuúlikH

[daiejen„abjea|1atel":l

a

Zhotovitel: WUDD Fax farem: 5.r.o.

sídla,-'hvůlište: Kurunníůa. 583 120GB Praha

1C $449-$145?

[dole jen „znomvlte—PJ

uzavírají rt-a zaktaaě „Rámcové LloiIooiIII :Jro lese-vice činnosti na I'Izemj NP Šumava“ tum Realizaénf 5wlguw «3.55m:

35 525

1. PŘEDMĚT SMLauvY

1i 1] Pred-*HĚIE-rm teto realIzafirI-I' jsu-a sjednat-lv konkretnš oooIr-IIII Icy plneni ktere iSOI-I pm:-umí. vymezeny ve

We've k: nedám nabídek o'o mih.tendru a Rarncavau donooo'o pro leanicke {in most: na území NP Šumava

včetně všechjej.{h priinn.

2.I lj ZhotoII:-te| 5e zavazuje ze.- oro najednavatele pravede na avúj Paklad a IIeoezoerji oiilo. <?ere je quLEEn—n

’IJE Uvzve II: půd,-nu nabídl-cy rjc. rn.IIII tendru_

3i Dejednavatel Se zaIIIIEIZLI'FI 1:.':|I:I dodar'lé .z'I‘IIJLLw: tele-'n v SoJladu :=. LOLIEU r'ealizačm smichvou nr'evzll: &

zhatoviteři za :IL=. ‘_.‘.Iri aplnĚ-nl podm:nek die teto realizační ammuvv zaplatit dohocfinotou CEfiLI díře uvedenou

v člankt I 4 teze realizační ::mlnwv

4} ZhutoI-Iitei so zavazuje I-‘I- 0 ?Jr'ťdmět plnění toto realizační afnlauvv vvuzft jerI. peddadavateše a

zamt'rarnance. Ktere“ LII-Edi v nabídce na tuto reaFizačr-.i smlauvu.

2. RoZSIIH. MÍSTO II. Cas PLMĚNÍ

lj Rozsah míam a čas plneni je |_: veršem ve vvzvě k podání nab'day LILI „autorům. este-fa ;„e I. edilnau

přÍIIJhDU I:. 1 teta leaiizač IIi 5m|auvv

a. SPECIÁLNÍ PDDMÍNKY PLNÉNÍ
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ll Speciální uodriiirakv olnénijaou uvedenv ve výzva k oddaní nabídky do n'in'tendru. která je nedílnou

uřííohoo E. l teto realizační arnlouvv.

4. CENA oíLA

ll Objednatel ao zavazuje zaplatil: conu díla dle F'rílohv č. 2 toto realizační sr-"iloov'j-r Položkový rozpočet

.v maximalnívvši čerpání do 12 ?l4.3l;'i Kč bez DPH.

2] S,:ednana cena rnínítendru se může |iš:t v oí'ioaoe v závislosti na pozadavku dojednateše dokončit dílo

v jiných než předookiaoanven přitažkach a aražkach dle technologickeho iigto uvede-neho ve výzve '-< dodani

rt-aoídicv do rníníteridru.

3j Daň z přidané hodnoty bude učtovana ve výš,; určen:-Í- Podle oravoíeh oredpifiů platný-rcl“- ke dni uskutečněné

zdanitelneno plnění. 'v případě. že v dobe. kdy bude předmět r'eaši'rrační artilouvgjr dokončen a aazha DPH bude

zákonem o dani z přidané hodnoLv zvv-Šena nebo anížena lE povir'iriosti účtovat dat*. nudle aktualniho “znění

zákona.

5. ÚSTATNÍ U_IEDNÁNÍ

l] Zhotovitel bezvýhradně souhiaaí Se zveřejněnirrt plného znení realizační artilouv'j-r v 5ou|adu 5E zakonem č.

134.:‘2'316 aa., o zadávání veřešnvch zakázek. v olatnein zneni a souviaejíci-ni právními předoíav. zejmena

zakona 6. 340.2035 aa... o zvláštních podmínkách Livfimtnfih nekterých ana-lov. uveřejňovanítěchto arnluv a o

r'egiatr'u arnluv v olotněn'i změn:. Zveřejnění ooaaho teto realizačnfamiouvv nemcize ovl: odvozováno za

porušení povirinofští rnlrierdivoeti.

2] Objednatel poekvtne “zhotovit-al: údaje potřeme-á k plnenídšla rea|i7aúní mdouvv. Ehotovitel ÉnfťD získané

udaje DÚUŽÍjE pouze pro _olnefií realizač-ii 5-ii|0uvv a depoekyrne je třetí atranč-r.

3] Objednatel je dale opravné-r odatouoit od realizační emiouvv jestlize zj-eti. že zhotovitel

aj nabízel, dával, přijímal neho znrootředkovával nejake hodnoty s »:"Iern ovlivnit chovánínebu jednani

mno—koliv, aijiž Státniho uřeo'ríka neoo někoho jneho, přímo nebo nepřímo v zadával—Fm :Tzení nebo

oři provádění realizační emíouvv: neoo

oi zkresloval skutečooati za účelem ovlivrer-'zadavae|'ito řízení nebo provadeni i'ealšzačníamlouvv ke

Škodě oojedratele. včetne užití podvodným orakzii: k potlačení a Snížen' výhod volně a otevřené

soutěže

4:- Veš-keré změny a tic-pinky této realizaini smlouvy..r budou uakuteil'iuvár'v 'orrtťou _oiE—erttrlých očíalovonveh

dodatků[Jodeoaanv—nie-orávděnýmiPalazzina-iono.15milivníel".5tran.

53 Taio realizaoni arniůuva je vvho—tovena ve třech stejnoplaech. z nutná dv.: obdrží ol,—;ednatel a jevilier1

zhotovitel.

5;. Při p|něníd='ia této realizační smlouvy,-' ;.e zř-otovI-tel Jan-finer: ridit 5e affilwe'r‘érru poddtí-ikami dle- rámcové

dolšodv, zadávacídokumeotatf a další.-“ni právními p*edpiav :_ip'avujíc' předmět pinení dle Lelo feelizačri:

Ernluuvv.

?] Pravni vztehv neupravené touto realizaárii arntouvou ee :"íd=' oí'iemányeni ustanoveními zakona Č. BEL-2012

Eh. ooíaneký zakonik. ve zrieni pozdějším předem-Ii.

3] Případná eepiatnoat nekte'e'ho ujednání reafizačrií Srnlouvv nemá vliv na plain-osf. oetatnieli ueLanovení.

Stra nv realizační 5mloovv se v tomto případě zavazují poekvtnout 5i vzaje=T|riou Součinnuat lt uzavření

dodatku k realizační antlouve. kde buoe Peošatná šoa: realizační smlouvv r'ialtrazend 'mvvm l..-jednanil'n. a to

ve šhůté do 14 dnů _ootič. co tato potí-eba vyvbišlfie.

9] Zhotovitel prohlašuje. že ae ;:JI'EE podpiEe-r'n Smlouvy GÉFFÉI'I'Iii se všem. podmínkami. ktere lov nionlv mít

viiv na plnění jeho závazků z teto real zační smiouvv.

lůj Nediinou Součáati realizační Simion-vy fie-.1 jeji oříioh

111:3??an 3 a? a. této realizařoí smlouvv jeou jÍŽ eoueaeti Ftarrtcove donodv pro leonifke činnosti na uzemi

NP Sumava me:! zhotovitelerrt a Ub5.*čůflčlt€|E-"I'I..

12} Reašizatni Smlouva naovva DiHTňUELl'I a I.’J<'.-n.-1c:_=.-'_i unem ooooiau oorov-tenvmí oaooamf smluvnfcl': Stran.
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Přílůhy:

Přímka č. 1 - 'v'ý'x'u'u ic padání r'ldbíríky do mir'liLE‘fid'u

Příl—nha Č. 2 — Polls-2km};- rozpočet

Příloha £. 3 - Depravní řád

Příloha č. 4 „ Mapa území Národního atrium

il.-L'h'MmllÍĚLL-laml: - *I-C _-_- _."'-"'l „_ _ „___ .- _ .: . .-_' '. .-

mdne %; k?Ria-„all..élšlwah.

at.—jednatel: £'1ULU'»*=|.E|'
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