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Rámcová smlouva o dodávlcich granulovaného krmiva
pro chov pstruhů
dle ustanoveni $ l1 Zákona

NIžÉuvedeného dne' měsic€

obiednat€l:
obchodn1

Sídlo:

firma|

IČo]
otČ:
zápis Y oR|

slatutámi zástupce:
Technický zástupce:

č' 13712006 sb.,

o veřejných zakázkách v platném z']ění a $ l74ó odst' 2 občanského
z{konlku, v p]atném zněni (dále jen občanský ákoník)

amku smluvní strany

Povodi odry, státní podnik
Varenská

3 10

1/49, Moravská ostrava, 702 00 ostrava

Doručovaci čís]o:70l 2ó

70890021
Cz'7o890o21
obchodnl ÍejsdíkVedený Itajským soud€m v ostravě, oddíl A xIV, vložka 584
Ing' Jiří Pagáč, geneÍální ředitet
Ivo Jedlička, vedouci VHP Rybné hospodářswí
tel: 60ó 713 389, maili ivo'i€dli€ka@Dod'cz

Bankovnlspojení: Komerčníbanka'a's',č'ú'9'7104761/0100

Dodavatel:
obchodni firma|

sídlo:

statutáÍníástupce:

Technickýzástupce:

tČo:
DIČ|
Zápis v oR:
Ban-koYní spojeni:

BioMar czech R€Public s.ř.o.
JUDÍ' Krpaty 13ó9, Bilé Předměstí' Pardubice' 530
Ing.MichalŠtěrba,jednatel
Ing.MjcbalŠtěrba,jednate]
tel: 602 6l3 8óó' mail: mseabiomar'com
2752753l

03

CZ2752753l

obchodní íejstřík vedený KŤajským soudem v Hradci Králové' v]oŽka c24238
Česká spořite]na a.s.' č'ú.l2l82793'79l080o

uza\Ťely tuto Rámcovou smlouw o dodávkách granulovaného krmiva pro chov pstluhů'

Preambule
provedl
objednatel
v sou|adu se ákonem č. 13712006 sb', o veřejných zaká*ách (dále jen ,,zÁkon o veřejĎých

zaká*ácb,") zadáva.í řízení na uza\Ťeni této Rámcové smlouvy ,,Dodávka granulovrného křmiva přo
pstruhy ná období 2016 - 2020"' oaám€ní v€řejné zak&ky na uza\Ťeni této Rámcové smlouvy bylo odesláno
k uveřejněnl ve věstníku veřejných zakázek dne 19. 1. 201ó pod evid' č. 52'7476 (óá]le ien
řízenl")'
',zadávací
Nabídka dodavatele byla v souladu se zákonem o veř€jných zakázkách }ybn'na jako n€jvhodnější' Rámcová
smlouvaje uzalŤena s jedním vybÉnýmdodavatelen'

Čhnek pnni

Předmět Íámcové snlouvy

Rámcové smlouvy je vymezení základnÍch smluvnictj podmln€k za účelemuzavření následných
jejichŽ př€dmětem jsou dodávky gŤanulovaného krmiva pro chov psťuhův rozsahu a charakteru
stanoveném Rámcovou smlouvou (dále jen
snlouvy")' objednatel bud€ poŽadovat dodávky
''Prováděci
Fanulovaného krrniva pro vše€lna \"ýaojová stadia pstruhú (plůdek' násada a'r"ýkrřn)' Přesný sortjnent krmivje
Př€dmětem
objednáv€k'

-l-
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uveden v příloze č' 1 té.o Íímcovésrnlouvy Nabídkový cenik ganulovanébo krmiva pro psttuhy v dě]eni pro
j€dnotlivé deklarace kÍmiv' tj' prurněr granuli pro plůdek' násadu a výkrm. Předpokládané mnoŽstvi odebrané}o
krmiva za celé období truání smloury je cca 400 ím v objednatelem poŽadovaných druzich krmiva,
předpokládané mnoátvl odebraného kmiva za 1 rokje cca l00 tun' Mistem pIněnÍjsou pracoviště objednat€le
1) vodni dílo KružbeÍk - rybi farma' k.ú' IcuŽberk, 2) vodní dílo Žermanice rybi farma, k.ú' Žermanice'
Dodavatel se zAy^nje na základě djlčicb objednávek realizovat dodávky granulovaného krmiYa na uvedená
místa plněni až 3x něsičně v c€Ikovém Ínno^tví cca 7-l2 tun křmiva za měsic'

2'l

Článek dŤubý
Prováděcí sm]ouvy a postup plijejich uzavření

Prováděcímj smlouvami s€ rozumi smlouvy uzavirané na základě této Rárncové smlouvy' na jejichŽ
základě bud€ Dodavat€l poskýovat dodávky objednateli. Konkrétní prováděcí smlouvy jsou ve}ejnýÍni

2'2

zakázkami ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a budou v souladu s ustanoveními s 92 odí. ] písm'
a) zákona o veř€jných zakázkách uzavírány postupem, kdy objednatel vyzv€ Dodavatele pjsemně
objednávkou k posk}'tnutí plnění' Tato obj€dnávka je záÍoveň ná\.rh€m smlouvy' Pokud Dodavatel
objednávku plsemně potwdí' přijÍne náwh smlou\ry'
Na základě prováděcích smluv jsou objednateli poskýovány výlučně dodávky spe€ifikované v příloze č ' 1

2'3

V pis€mné objednávce j€

rámcové smlou}ry'

objednat€l povinen uvést poádované mnoŽství krmiva, druh krmiva podle
soÍimenfu uv€deného v příloz€ č' 1, termin a nisto dodánÍ'

Čtanet tieti
cena píováděcích smluv
3.1

cena za dodávky uv€dená v prováděcich smlouvách nesmi překočit jednotkovou cenu uv€denou
dodavat€lem vjeho nabídce v zadávacím řizeni. Jednotkové c€ny uv€dené dodavatelem v nabÍdce jsou
považoýámy za maximálně připustné' Jednotkové ceny zahmuji náklady na dopraw kmiva do rnÍst
dodání'

3.2

Změna jednotkových cen uvedených v nabidce podané Dodavat€lem
MoŽnéjsou pouze t!4o výjimky;
změna právnlch předpisů o DPH

a)
b)

do zadávacího řÍzenÍ je n€připustná'

veŠkeréceny Vtéto Rámcové smluvně jsou uvedeny v korunách českých. staneJi se v m€zidobí
Česká republika členem Evťopské měnové unie a budeli v době účinnostitéto Rámcové smlouvy
a kteréko]i PÍováděcí smlouvy ávazně ýanov€n koeficient pro přepočet cZK na EUR' budou ceny

cZK

c)

přepočt€ny do EUR na zátladě odpovídajiciho koeficientu sj€dnaného
sjednané v
v mezináÍodnich úmluvách, kteÍýrni bud€ Česká Tepublika vázán^, iakož i v sou]adu s přIpadnou
tomu odpovldajIcí \,nitrostátnl prá\Ťlí úpravou Č€ské Íepubliky'
j€dnotkové ceny krmivaje moŽné změnit formou pís€mného dodatku rámcové smlouvy, pokud do.jd€
na světových trzích k nárůstu cen komodit, jejichŽ uŽití je nezb},tné k \'ýrobě kmiva' které je
předmětem této rámcové smloulT' obj€dnat€l

uza\,ře dodatek pouze tehdy, pokud Dodavatel
doloŽi' Že nárust ceny krmiva je odůvodněn

o uzavřenl písemně požÁdá a záLÍoveň hodnověmě

33

n|íÍůst€m ceny příslušnékomodity' Pokud objednat€l
od rámcové smloury odstoupit'

se zrněnou c€ny

nebude souhlasit' je oprávněn

tfuada za kaŽdé jednotlivé plnění dle objednáv€k objednatele bude prováděna na ák]adě daňových
dokladů' \Ystav€ných Dodavatelem do 5 pÍacovnich dnů po dodání a převzetí každéhojednotlivébo

plněni veřejné zakázky. Daňový doklad fakturaje splatný do 30 dnů od doÍučeníobjednateli'
objednat€l j€ oprá\oěn tŤátjl Dodavateli před€ dnem splatnosti přislušnou fakturu' pokud taková faktura
nemá náleŽitosti stanovené obecně závaznými práWími předpisy nebo obsahuj€ špatný yýpočet ceny
za plnění' a to s uvedenlm důvodu vrácení' Dodavatel j€ povinen v připadě vráceni faktury ryhotovit

faktuÍu novou. Důvodným }Ťácenlm faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti' Nová lhůta
v původnídélce splatnosti běžíznovu ode dne doručeníopravené nebo nově \rystavené faktury'

Čtanet etw1i
Záručni podmínky
4.1

Dodavatel poskýuje na veškeré dodané krmivo z€ svého sonimentu Zíruku v délce 6 měsiců od dodáni'
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Čbnek pálý
sankční ujednání

51

52

5l

smluvni strany se dohodly, Že v připadě nedodrŽeni termínu dodáni uvedeného v objednávce (Prováděci
smlouvě)' je Dodavatel povinen zplatit smluvní pokufu v€ \"ýši 0,5 ó/d zceny dodávky uv€dené
v objednavc€. a Lo Za kďdý Zapocaty den prodlenl'
Jestlře objednatel nezaplati řádně a včas jakoukoliv část ceny' je povinen zap|atit Dodavateli úrok
z prodlenl ve l"ýši dle občanskéhozá*oniku, v platném znění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana n€závisle

avjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze qmátat
se n€započitávajÍ na náhradu vzniklé Škody'

na zaviněnÍ a na tom' zda
samostatně' smluvni pokuty

Článek šeýý
Doba trvání rámcovó smlouvy

6l

RámcoYá smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluÝními stranami a účiÍnostidnem 8'ó.20]ó'
Rámcová smlouva s€ uzavírá na dobu určitou od 8'6'2016 do 1'6.2020' tj' na dobu 4 l€t ode dne nabýí

6.2

Z'nik rámcové smlou}y před uplynutlm doby jejího tťváni je moŽný na ákladě písemné dohody nebo

účinnosti'

6.1

na zá(ladě písemného odstoupenl z důvodu, kdy se kteťákoliv ze smluvních stran dopusti podstatného
porušenl rámcové smlouvy'
objednatel je opráwěn tuto sm]oLrvu v}?ovědět, a to ve lhůtě 3 měsÍců, která počínáběŽ€l prvnim dnem
měsice následujjcího po doručeni písemné Yjpovědi druhé smluvni straně'

Č|ánek sedmý

7'1
7'2
7'3
7'4
7'5
7'6

ZávěÍečná ustanovení

Tuto rámcovou smlouw lze měnit pouze písennými dodatky'
Nedílnou součástí rámcové smlou\Tje příloha č- 1 - Nabldkový ceník gŤanulovaÍého kmiva pro pstrul]y'
Tato Íámcová smlouva j€ \ryhotov€na ve ř€ch stejnopisech' z nichž každý bude povaŽován za pťvopjs,
a z nichž Dodavatel ob&žI jeden a objednatel dva }ýisky'
Na důkaz toho' že smluvní stÍany s obsahem této Rámcové smlouvry souhlasí, Íozumi jí a zaýaznj| se
kjejímu plněnl' připojují své podpisy a prohlďují' Že tato Rámcová smlouva byla uza}Ťena podle jejicb
svobodné a váhé vůle prosté tisně'
smluvni strany vylučujípouŽitl prvni věty ustanovení $ 558 odst' 2 občanského zákoniku' smluvni slrany
se dál€ dohodly' Že obchodnÍ zvyklosti nenají př€dnost před ždným ustanovenim ákona.
Dodavatel není oprávněn postoupit' převést ani zastavit tuto smloulu ani jakákoli pÍáva, povinnosii,
dluhy' pohledávky n€bo nároky ryplýYajicí z této smloury bez předchozího piseÍrného souhlasu
objednatele.

Příloha č'

l
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Příloha

č1

Nabídkový ceník gÍanulovaného k.miva p]o pstÍuhy
Véřoiná zakázka ,,Dodávka g]anulovaného křmiva pÍo pstruhy na obdobÍ 20í6_2020,,

označeni položky
(podl€

čl' 8. zadáVecÍ

B

c

lNlClO Plus - 0,5 mm
lNlClO Plus - 0,8 mm
lNlClO Plus - 1,1 mm
lNlclo 9í7 - 1'1 mm
lNlClO 917 - 1,5 mm
lNlClO 917 - 2.0 mm
lNlClO 918 - 2,0 mm
EFICO Enviro 920 Adv. - 3,0+4.5 (6) mm
EFlco Enviro 92í - 3.0+4'5 (6) mm

EFlco Alpha

790

-

3.0+4'5 í6) mm

BloMar Czech Republlc s.r.o.
,gDt kPaty

cena za í kg kÍmiva
(v Kč bez DPH)

Druh k.miva
(obchodní oznaěéní)

A,Bac

1369' 530 03 P&dubicó

ilPFNn @

98,00
84,00
80,00

60,00
51,00
45,00
4't.00
35,20

37,80
35,00

