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Rámcová dohoda k veřejné zakázce:

„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku

2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava"

(dále jen „rámcová dohoda”)

 

, Evidenční číslo VZ:

;_Číslo dohoýdytz A _

(dále jen „veřejná zakázka“)

 

Zadavatel na straně jedné:

 

 

 

  

 

Zadavatel: if Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace *

Šídlo: 1. máje 260/19, Vimperk, PSČ 385 01 *

WIČO: * * 00583171 * ** '

' DIES CZOOS83171

I Statutární orgán: Mgr. Pavel Hubený — ředitel  
  

(dáíe jen ,,Zadavatel")

a

na straně druhé Všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do zadávacího řízení, jehož cílem

bylo uzavření této rámcové dohody, a jejíchž nabídka vyhověla požadavkům Zadavatele

stanoveným v zadávací dokumentaci, na tomto místě:

    

* (dále jen „Dodavatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský

zákoník") tuto rámcovou dohodu.
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|.

Uvodní ustanovení

Zadavatel provedl v souladu se ZZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky

s názvem Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 — 2022 na

území NP a CHKO Šumava (dále jen „Veřejná zakázka" nebo „Zadávací řízení").

Dodavateli této Rámcové dohody se stali všichni účastníci Zadávacího řízení na

Veřejnou zakázku, jejichž nabídka podaná vZadávacím řízení splnila všechny

podmínky stanovené ZZVZ a Zadavatelem, a kteří prokázali splnění požadované

kvalifikace.

II.

Předmět rámcové dohody

Předmětem této rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na

základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na plnění

lesnických činností, tj. těžebních a pěstebních prací na území Správy Národního

parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a dále sjednání základních obchodních a

platebních podmínek pro realizaci těchto služeb, které budou platné pro všechny

dílčí veřejné zakázky.

Přesná specifikace jednotlivých činností a jednotlivých dílčích veřejných zakázek

zadávaných na základě této Rámcové dohody v minitendrech je uvedena

vtechnologických listech, které tvořily přílohu zadávací dokumentace k veřejné

zakázce.

III.

Misto a doba plnění

Místem plnění veřejné zakázky je území Správy Národního parku Šumava a

Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Rámcová dohoda je uzavřena na období od podpisu rámcové dohody do 30.9.2022

nebo do vyčerpání částky 294351222,- Kč bez DPH.

IV.

Cena díla a platebni podminky

Dodavateli, se kterým byla uzavřena realizační smlouva, náleží za provedené činnosti

odměna, jejíž výše bude při každém uzavření realizační smlouvy na základě této

rámcové dohody stanovena podle nabídkové ceny obsažené v nabídce Dodavatele

podané vrámci veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody (v
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minitendru), a která bude upravena dle faktického průběhu a způsobu plnění

přirážkami a srážkami obsaženými V technologickém listu.

Nabídková cena na jednotlivou činnost (definovanou technologickým listem) v rámci

veřejné zakázky zadávané na základě této dohody (v minitendru) nesmí být vyšší,

než jakou Dodavatel uvedl v nabídce na uzavření této rámcové dohody. Maximální

cena za technickou jednotku je pro jednotlivé činnosti uvedena v příslušném

technologickém listu, který byl součástí nabídky Dodavatele, a je uvedena v

oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou této rámcové dohody.

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. „ .

Cena bude Zadavatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur)

vystavených dodavatelem a řádně doručených zadavateli dle realizační smlouvy.

V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny dodavatelem řádně či vykazují-li

vady, zadavatel bude postupovat podle bodu 6.3. uvedeném ve Všeobecných

obchodních podmínkách pro Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období roku

2020 - 2022.na území NP a CHKO Šumava a pravidla pro postup při zadávání

veřejných zakázek v minitendru (dále jen „VOP") této rámcové dohody.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zákona č. 235/ 2004

Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, (dále jen „zákon o DPH”) je povinen nejpozději

do 3 pracovních dnů o tomto písemně informovat zadavatele. Vpřípadě, že tak

neučiní je zadavatel oprávněn postupovat v souladu s bodem 9.3. uvedeném ve VOP

této rámcové dohody.

Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý

plátce ve smyslu § 106 a zákona o DPH, je zadavatel oprávněn část ceny odpovídající

dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109 a

zákona o DPH. Dodavatel obdrží pouze cenu za provedené práce bez DPH.

Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám

Zadavatele. Dodavatel 'dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za

Zadavatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat,

ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

V.

Prohlášení

Dodavatel prohlašuje, že před podáním nabídky do zadávacího řízení na uzavření

této rámcové dohody:

a. se seznámil se zadávací dokumentací a dalšími listinami, které tvoří soubor

informací nezbytných pro minitendry;
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b. prověřil místní podmínky plnění, seznámil se s deklarovanými specifikacemi

předmětu plnění, tj. technologický list;

c. zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kompletní kalkulace

maximální ceny.

Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s osta’mimi podmínkami plnění svých

povinnosti, které vyplývají ze zadávací dokumentace, z rámcové dohody, jejích

příloh a používání elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek.

Dodavatel prohlašuje, že je mu známo, že některé realizační smlouvy uzavřené na

základě této rámcové dohody se budou týkat činností, které budou spolufinancovány

ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci

Operačního programu životního prostředí (OPŽP), jako i Evropského sociálního

fondu, Operačního programu zaměstnanost (dále označené jako tzv. "Evropské

minitendry"), a že V takovém případě je povinen dodržovat zásady publicity a další

podmínky vyplývající z pravidel a pro zadávání veřejných zakázek a metodických

pokynů poskytovatelů dotace příslušných operačních programů.

VI.

Publicita

Dodavatel dále prohlašuje, že pokud bude ve výzvě k podání nabídky uvedeno, že se

jedná 0 Evropský minitendr, bude důsledně po dobu jeho realizace i po jeho

ukončení dodržovat podmínky Manuálu vizuální identity a publicity ESF a ERDF v

ČR.

VII.

Poddodavatelé

V případě, Že bude Dodavatel plnit některou část předmětu plnění realizační

smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen Zadavateli bez vyzvání oznámit

identifikační údaje poddodavatelů, kteří jsou mu známi, a to do 10 pracovních dní od

doručení oznámení o výběru dodavatele, se kterým bude uzavřena realizační

smlouva. \

VIII.

Doba trvání rámcové dohody

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu rámcové dohody.

Tato rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do 30.9.2022.
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Platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také

vyčerpáním Zadavatelem vymezených finančních prostředků ve výši 294351222,— Kč

bez DPH při realizaci jednotlivých minitendrů.

IX.

Poskytnutí součinnosti při uzavírání realizačních smluv

1) Podá-li dodavatel nabídku v rámci zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na

základě rámcové dohody, tj. do minitendru a stane-li se Dodavatel vybraným

dodavatelem z minitendru, je povinen zadavateli poskytnout součinnost při uzavření

příslušné realizační smlouvy.

2) Odmítne-li dodavatel jako vybraný Dodavatel vpříslušném minitendru podepsat

příslušnou realizační smlouvu, nebo neposkytne-li součinnost při jejím podpisu,

bude Zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody, tj. minitendru.

3) Při opakovaném porušení (tj. alespoň dvakrát) povinnosti poskytnout součinnost dle

tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši

10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení této povinnosti.

4) Neposkytnutím součinnosti či odmítnutím podpisu realizační smlouvy dle tohoto

článku se rozumí každý případ, kdy zjakýchkoli důvodů spočívajících na straně

Dodavatele nedojde k podpisu příslušné realizační smlouvy s tímto Dodavatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

1) Tato rámcová dohoda se dále řídí:

a. dopravním řádem, technologickými listy a přehledy poddodavatelů, které

byly součástí nabídky Dodavatele;

b. veškerými podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné

zakázky, a to iv případě, že v této dohodě nejsou výslovně uvedeny.

2) 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 ZZVZ a Zadavatelem v zadávací dokumentaci.

3) Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž každý Dodavatel obdrží

jedno vyhotovení a Zadavatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost

originálu. Vyhotovení této rámcové dohody, která náleží Zadavateli, obsahují přílohu

č. 1: Položkový rozpočet každého Dodavatele vpočtu' vyhotovení, který se rovná

počtu dodavatelů, se kterými je tato rámcová dohoda uzavřena. Vyhotovení rámcové

dohody, které náleží Dodavatelům, obsahuje přílohu č. 1: Položkový rozpočet pouze

příslušného Dodavatele. V případě, že dojde ke změně údajů na straně Dodavatele, je
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tento povinen takovou změnu oznámit Zadavateli, a tO bez zbytečného odkladu od

okamžiku, kdy taková změna nastala.

4) 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 jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné

zakázky. Současně bere Dodavatel na vědomí, že tato dohoda, jakož i realizační

smlouvy na jejím základě uzavřené budou zveřejněny v registru smluv postupem dle

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. Vregistru smluv bude tato dohoda uveřejněna pouze jednou, kdy jméno

Dodavatele nebude v textu uveřejňované dohody vyplněno. Všichni Dodavatelé, se

kterými byla tato dohoda uzavřena, budou uvedeni jako smluvní strany

v metadatech dohody.

5) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením

§89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla Zadavatele.

6) Smluvní strany uvádí že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která

plnění z této dOhody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna

požádat soud,- abý podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění

dle tétodohody, anebo o zrušení dohody a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto

smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (,,NOZ”) nebezpečí změny

okolností.

7) Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího

podepsání oběma smluvními stranami a Obě smluvní strany jsou oprávněny vést

jednání o uzavření dohod, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude dohoda

uzavřena. Dodavatel tímto bere na vědomí, že V důsledku specifického organizačního

uspořádání Zadavatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729

NOZ o předsmluvní odpovědnosti a Dodavatel nemá právo ve smyslu § 2910 NOZ

po Zadavateli požadovat při neuzavření dohody nebo realizační smlouvy náhradu

škody.

8) Zadavatel i Dodavatel prohlašují, že si dohodu podrobně přečetli, rozumějí jí a na

důkaz vůle řídit se všemi jednotlivými ujednáními připojují své podpisy.
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Příloha č. 1: Kontaktní údaje

Příloha č. 2: Položkový rozpočet
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Příloha č. 1 Kontaktní údaje
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