
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. SOSOST-487/2020,

k veřejné zakázce „Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2021, uzavřené

dne 15. 12. 2020

(dále jen „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

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

(Zadavatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „zadavatel“)

a

na straně druhé všichni zhotovitele, kteří uzavřeli Rámcovou dohodu kveřejné zakázce „Tisk

materiálů pro Správu Národního parku Sumava 2021“

Zhotovitel: INPRESS, a.s.

sídlo: Žerotínova 5, České Budějovice 4, 370 04

zastoupení: Vladislav Nadberežný

IČO: 26020360

DIČ: C226020360

' ' ' ' ějovicích, oddíl B, vložka 1070   

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě (dále jen

„dodatek“)
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA “

 

Čl. I.

Změna a doplnění Rámcové dohody

1. Vzhledem k vnějším okolnostem, které se nedaly předpokládat a s ohledem na § 222 odst. 4,

pism. b) odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany

dohodly, s odkazem na Čl. 13 odst. 13.4 Rámcové dohody, na doplnění Přílohy č. 1 Rámcové

dohody. Toto doplnění ve smyslu rozšíření a specifikace předmětu plnění nad rámec Rámcové

dohody je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody nejsou tímto dotčeny a zůstávají vplatnosti a beze

změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven s každým zhotovitelem ve 3 stejnopisech s platností originálu,

z nichž dva obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, V případě povinnosti uveřejnění v registru smluv,

dle zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 — Rozšíření a specifikace předmětu plnění nad rámec Rámcové dohody
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě

Kniha 30 let NP Šumava

Vnitřní blok

Rozměr: 220x310 mm

Papir: křída mat 150 g

Počet stran 264

Předsádka: 300 g + potisk poslední strany přední předsádky

Barevnost: 4/4

Tisk na spad

Desky

rozměr: 228x316

Materiál: karton 2,5 mm

Potah: 130 g křída mat

Zušlechtění: matné lamino 1/0

Barva: 4/0

vazba V8

kapitálek textilní, bílý

bez záložky

Přebal

Rozměr: 625x316 mm

Barevnost: 4/0

Papír: 170 g křída mat

Zušlechtění: matné lamino 1/0

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Náklad: stanoven dle realizovaného množství knih v ceně 260 000 Kč

Balení: po 10 ks

Pro zhotovení budou dodána data v tiskovém pdf formátu.

Doba dodání od dodání dat k tisku: 30 kalendářních dnů

Doprava hotových výrobků na adresu: Správa Národního parku Šumava, 1. Máje 260, 385 01

Vimperk
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