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Dodatek č. 1 rámcové smlouw o dodávkách
granulovaného krmiva pro chov pstruhů
d le ustanoven í s l l zákona č. l 3 71200ó sb
'' o veřejn}'€h zakízkách ve zněni Účinném ke
dni l9.l.20l6a$l746odst'2občanskéhoZákoniku.vplatnémznění(dálej€nobčanskýzákoník)

uzavřené dne 6.5.20 l 6
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NíŽc Uvedeného dne. měSíce a roku smluvní sranv

obi€dna(el:
obchodní

sidlo:

fiíma:

IČo:

Povodí odry' státní podnik

Var€nská 3l0l/'19. Moravská ost.ava. 702 00 ostrava
Doručovaci číslo:70] 26

7089002l

DIČ:

cz7o890o2l

oR:

obchodni rejstřik vedený Krajským soudenr v ostravě' oddíl A XlV' vloŽka 584
Statuúrnízástupce: Ing' Jiří Pagáč. generální ředitel
Tecbnický zástupce: Ivo JedIička' vedouci VHP Rybné hospodářství
Zápis v

Bankovníspo.jenl:

tel: ó06

7l3 389' mail: iYo'iedlickala]Dod.cz

Komerčníbanka.a's''č'ú.97l0476l/0l00

Dodavatel:

firma:

BioMar Czech Republic s.r.o.
JUDi' KQaty ]3ó9. Bí1éPředměstí' Pardubice.5j0
statutárnízástupce: Ing'MichalŠlěÍba.jednatel
Obchodni

Sídlo:

Technický

tČo,
DlČ:
ZápiS v

zástupc€:

03

Ing' Micha1 Šlěíba.j edllatel
tel: 602 6ll 866. mail: nrsei.lhionrar com

2'752'753l

cz21527531

oR:

Bankovni spoj

en

í:

obchodni rejstřík vedený Krajským soudem v Hřadci Krá}ové' vloŽka C24238
Čcská spořite lna a.s '. č' ú. l2 l 82793 79/0800

uzavřely tenlo dodalek Č' l Rámcové smlouvy o dodávkách gÍanulovanéhokrmiva pro cbov pstruhů'

Na základě ustanovení Č1ánku sedmého' bod 7'l' rámcové smlouv} a na základě ustanovení s 222 odst'
'l
zákona č' 13'1/2016 sb'' o zadáváni veřejných zakázek v€ znění pozdějšich předpisů se smluvni sirany dohodl}
na následujících změnách uvedené smlouvy'

Předmět Rámcové smlouvy se řozšiřuje o dalšídruhy granulolaného klmiva pro chov pstruhů podlc přílohy č.]
dodatku rámcové smlouvy N abid kový cen ík granulovaného krm iva pro pstruhy platný od l 5 '4 '20 ] 8 '
V sou ladu s s 222 odst' 4 zákona č' l 34/20 1 6 Sb' o zadáván i leřeiných zak'ek v€ znění pozděiších předpisů
'
bude objednatel nakupovat uvedené dalši druhy granulovaného kímiva max' do hodnoty niŽši než l0o/o původni
hodnoty zakázky'
Zároveň dochází ke sníŽeníjednotkové ceny v Kč bez DPH za l kg krmiva u těchto druhů kÍmi!|
EFICo Alpha 790 3'0+4'5+6.0 mm. původnícena 35.00 Kč/kg' nová cena 34,00 Kč/kg
EI]ICo EnY;ro 920 Adv' 3'0+4_5+ó.0 mm' původnicena 35,20 Kč/kg' nová cena ]5.00 Kč/'kg
Etlco Enviro 92l 3'0r4'5+6'0 mm. původnícena 37'80 Kč/kg. nová cena 37.00 Kč/kg

.
.
.

článek první, Předmět rámcové 3mlouvy! věta třeti se rušía nově zní takto:
Přesný soÍtiment krmiv je uveden v příloze č.l dodatku rámcové smlouv} NabjdkoÚ ceník gmnulovaného
kÍmiva pro pstruhy platný od l5'4'20l8-

článek dřuhý, Prováděcí smlouvy a postup přij€jich uzavření, bod 2.2 se rušía nově zní takto:
Na základě prováděcich sm1uv jsou objednate]i poskytovány výlučně dodávky specifikovaĎé v příloze č' l
dodatku rámcové sm1ouv] Nabídkovj cen ík gran ulovaného krmiva pro pstruhy platný od l5''l'20l8'
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ev. č. objednat€le:
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á no!ě zni takto:
článek druhý, Prováděcí smlouvy a postup při jejhh uzaÝřeni, bod l'3 se ruší
lrmi\a nodle plllohr c' l
druh
v n''emné obiednar.e ie obiednarel pol inen u'e'i iozado\dne mno/n\ l lrmita'
plaln\
od l5'l''20l8'lermind
pslruh}
;":;;i;;;ň'; a.l"i'. \abrr]lár1 cenrk g'anulo\aneho k'.ni\apío
místo dodání.

článek třetí, Cetls prováděcích sÍnluv, bod 3.l se ruši a nově znl takto:

příloze č' l
ilecte"; v prováděcici smlouvácb Íesmí překÍočitjednotkovou cenu uvedenou v
l5''l'20l8'
plďný
od
pstruhy
J"J"t" *.*íe Smlouvy Nabídkový ceník granulovaného kmiva pÍoceník
pío
kťlniva
$anuIovaného
J piiloze č' l <ioiatku rámiové smlouvy Nabídkový
i"J"á,t"'J*-ny
na
náklady
zahmuiÍ
ceĎy
l5'1'20li jsou povaŽovány za maximálně připustné' Jednotkové
p.'"t'l' pr""l''"a"""a""e

č;;; ;il;il.r

dopravu krmiVa do míst dodání.

Článek sedmj. Zálěr€čná

Uslanoleni re řozšiřuje o ná\ledujicí bod}:

odry.

jejich

dodatků Povodi
i7'--_o"í""ái"i*"r'r".í s tím' aby za účelemljĚdnání a u7ai leni této !mlouvy a
podobě
a
aulomatizované
prsemne
listin"ne
v
a
ucholával
p.a"il za.jišťoval' zpiacovával

jeho

"j*
o.obnrudaier<smrsluzak'Č'l0l2000Sb'.oochraneo-obn'chudajů'\e/nenlpozdej(lchplcópisů'
souhlas na dobu
a jejích dodatků v regiýtu smluv udě]uje dodaYatel
?'8
' ž;;;;;;;'";;'n;",i* '*r""''osotnich
Žádné
nepovažují
strany
úrtajůvregistru smluY' Smluvní
n"u.ci.u

'7

'Í)

;;ň;ó#"

l.lo
7.l

svi'ch

'uěi"jneni.
této smlouvy ajejích dodatků za obchr'lní láiemslvi'
uýanoveni ""
*uhlasí' Že tato rámcová smláuva bude zveřejněna podle zák' č' 340i20l5 Sb"
šrnr"*i"i*"y
"l''r""'le
J.i;'. l'e znění pozdějších předplsů' a lo !Čťtnépilloh'dodallu' od ! ozen) ch' dokumcntů

l

proccsu piipravit tuio
u l1t.aau,] z" tim účelemse smluvní ýran) za\azujl ! ramcl konilaltaČnlho
lbrmalu'
\líoIo\e
ciIelnem
t
d
.mloutu d]ejl Jodall\ o|evieném
.. aoíodly, Že tuto smlorrlu aje]l dodalk) zýele|nl ! íegistru 'mlu! Povodi odry' slátnj
š.ň"ni
podnik do"ti'"1'y
30 dnů od uza''řeni'
a účinnostidnem
iento dodatek č. ] k rámcové Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních íran
uveř€jněni v regjstru smluv' nejdřivevšak l5'l 20]8'
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Příloha č' 1

Nabidkový cenik granulovaného kÍmiva pro pstřuhy platný od 15.4.20í8
Veřeiná zakázka ,,Dodávka gÍanulovaného krmiva pro pstíuhy na období 20í6-2020"

oznaěeni položky

A,BaC

- 0.5 mm
NlClOPlus-08mm
NlClOPlus-11mm
NICIO 917 - 1.1 mm
NICIO 917 - 1,5 mm
NlClO917-20mm
NlClO9l8-20mm
EFlco EnVřo 920 AdV' NICIO Plus

B

EFlco

c

Cena za I kg kmiva
(v Kč bez DPtÍ)

Druh krmiva
(obchodni označeni)

EnviÍo 921

-

98,00
84,00

80,00
60,00
51 00
45.00
41 00
3'0+4,5 (6) mm

3,0+4,5 (6) mm

EFICO Alpha 790 -3,0+4,5 (6) mm

Rozšířenínabídkv o alŠÍdruhVqranulovaného krmiva pro pstruhV
lNlClO P[]s G
0'4 mm GR (balenÍ5 kg)
0,4 mm GR (balenl20 kg)

GR
0mmGR

0,6 mm
'I

lNlClO Plus

1,5 mm
2.0 mm

EFICO Alpha 714

35.00

(sniženícenv od 15'4'2018)

37,00

(sniŽení cenv od 15'4'2018)

34,00

{sníženicenv od 15 4 2018)

128,00
120,00
116,00
116.00
70,00
52,00

3,0+4,5 mm

28.00

3,0+4,5+6,0 mm
4.5+6.0 mm s Diomentem 75100
EFICO Alpha 756
3,0+4,5 mm
EFICO Enviro 920 Adv.
4.5+6.0 mm s oiqmentem 50/00

29,00
3s 00

8.0 mm

47.50

EFICO Alpha 717

EFICO Genio 991

2S.00
39 00

