
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Rámcová dohoda k veřejné zakázce:

„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti

na území NP Sumava"

(dále jen „rámcová dohoda")

 

Evidenční číslo VZ:
 

 
Číslo dohodýlz
 

(dále jen „veřejná zakázka/')

Zadavatel na straně jedné:

 

 

 

 

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace

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

IČO: 00583171

DIČ: C200583171
 

 Statutární orgán: Mgr. Pavel Hubený — ředitel
 

(dále jen „Zadavatel'l)

a

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

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

stanoveným V zadávací dokumentaci, na tomto místě:

 

Dodavatel (jméno a příjmení nebo firma):
 

Sídlo nebo místo podnikání:
 

IČO:
 

DIČ:
 

]ednající nebo zastoupen:
 

 Údaje o zápisu do OR nebo č. j. oprávnění k podnikání:
 

(dále jen „Dodavatel/')

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, V platném znění (dále jen „zákon"), na základě výsledků zadávacího řízení na

veřejnou zakázku tuto rámcovou dohodu.
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I.

Předmět rámcové dohody

Předmětem této rámcové dohody je úprava postupů a podmínek zadávání veřejných

zakázek na základě této rámcové dohody (minitendr), jakož i úprava smluvních

vztahů při uzavírání realizačních smluv na plnění lesnických činností, tj. těžebních a

pěstebních prací na území NP Šumava, jakož i vymezení některých vzájemných práv

a povinností a podmínek plnění.

Přesná specifikace jednotlivých činností je uvedena V technologických listech, které

jsou součástí této dohody a které tvořily přílohu zadávací dokumentace k veřejné

zakázce.

II.

Místo a doba plnění minitendrů

Místem plnění veřejné zakázky je území Správy Národního parku Šumava.

Rámcová dohoda je uzavřena na období od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2019,

nebo do vyčerpání částky 273.299.941,— Kč bez DPH.

III.

Cena díla a platební podmínky

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 v rámci veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody (v

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 ramci

veřejné zakázky zadávané na základě této dohody (V minitendru) nesmi být vyšší,

než jakou Dodavatel uvedl V nabidce 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

naceněném 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.

IV.

Prohlášení

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

této rámcové dohody:

a. se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací a

dalšími listinami, které tvoří soubor informací nezbytných pro minitendry;

b. prověřil místní podmínky plnění, seznámil se s deklarovanými specifikacemi

předmětu plnění, tj. jednotlivými technologickými listy;

c. zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kompletní kalkulace

maximální ceny.
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Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých

povinnosti, které vyplývají 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.

V.

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

CR.

VI.

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.

VII.

Doba trvání rámcové dohody

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti ode dne 01. 10. 2017.

Tato rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do 30. 09. 2019.

Platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také

vyčerpáním Zadavatelem vymezených finančních prostředků ve výši 273.299.941,— Kč

bez DPH při realizaci jednotlivých minitendrů.

VIII.

Poskytnutí součinnosti při uzavírání realizačních smluv

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.

Odmítne—li dodavatel jako vybraný Dodavatel v příslušném minitendru podepsat

příslušnou realizační smlouvu, nebo neposkytne—li součinnost při jejím podpisu,
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bude Zadavatelem vyloučen z dalši ucasti V zadávacím řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody, tj. minitendru.

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.

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 timto Dodavatelem.

IX.

Závěrečná ustanovení

Součástí této dohody jsou:

a. všeobecné obchodní podmínky, dopravní řád a dále příslušné technologické

listy a přehledy poddodavatelů, které byly součástí nabídky Dodavatele;

b. veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to i

V případě, že V této dohodě nejsou výslovně uvedeny.

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 Zadavatelem V zadávací dokumentaci.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 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 v počtu 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

tento povinen takovou změnu oznámit Zadavateli, a to bez zbytečného odkladu od

okamžiku, kdy taková změna nastala.

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.

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.

Smluvní strany uvádí, že nastane—li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která

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

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

dle této dohody, 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.

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

podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést
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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 N02

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.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam činností

Příloha č. 3: Kontaktni údaje

Ve Vimperku dne................ V ................... dne ...............

 

Mgr. Pavel Hubený Dodavatel

Ředitel Správy Národního parku Šumava
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Příloha č. 3 — Kontaktni údaje

 


