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Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 37561 k nadlimitní veřejné zakázce na služby

s názvem „Rámcová dohoda ro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území

NP a CHKO Sumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne

datum uzavření RS 1.6.2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. máie 260/19I liší i| “Rih

Ičo; 00583171 ,
DIC: CZ 00583171

    

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

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VlK—Klimeš s.r.o

sídlo/bidliště : Svermivi Iii“ iiiii i—lorní Planá

IČO: 28084870

DIČ: CZ28084870

Zápis v OR: 26.června 2008     

(dále jen „zhotovite1“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen

„dodatek“)

Čl.I

Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní

strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č. 1 mění níže uvedené ustanovení v realizační

smlouvě č 37561, a to z důvodu: Krajní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v
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potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit

prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Dodavatelské kapacity budou využity na včasné

zpracování kůrovcových stromů. Zpracování kůrovcových stromů je klíčové zpohledu

zajištění ochrany lesa — zamezení dalšího šíření podkorního hmyzu zejména vzóně

soustředěné péče (dodržení příslušných ustanovení Lesního zákona) a také na hranici se

sousedními českými i zahraničními vlastníky lesů. Nárůst kůrovcového napadení je nyní o cca

% vyšší, než byl loni a stále rychle roste množství dosud nezpracovaných a smluvně

nezajištěných nahodilých těžeb. Soutěžením dalšího dodavatele by došlo kprodlení a

způsobilo by to zadavateli značné škody a nevratné poškození na stávajících lesních

ekosystémech.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA

odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání

do 1 136 618,23 Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační

smlouvy, v maximální výši čerpání 1 250 280,05 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 1 13 661,82 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku

dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 10 %.

Čl. II.

Ostatni ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze

změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu, znichž jeden obdrží

objednatel 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 č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.
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Příloha č.1 — Změna závazku

' 3 '08- 2022 ~ 8 418—202?
V Nové Peci dne .................... V Nové Peci dne ................
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