VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka na poskytnutie služieb v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a
služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
a Metodického pokynu č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
„Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov –
odbahnenie rybníka č. 2“
1. Identifikačné údaje Vyhlasovateľa
Názov:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Adresa:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
Osoba oprávnená konať za verejného bankové informácie:
obstarávateľa:
SK6756000000000017316001
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
BIC (SWIFT): KOMA SK 2X
2. Identifikačné údaje kontaktného miesta
Názov:
PP & P Co., s.r.o.
Adresa:
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO:
35 933 852
Osoba oprávnená konať za Spoločnosť:
Ing. Lucia Veselská, konateľ

kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
telefón: +421 2 44888875
e-mail: pppco@pppco.sk

3. Označenie obstarávania
Názov predmetu zákazky:
Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov –
odbahnenie rybníka č. 2.
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb

☐
☐
☒
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4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zlepšenie podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia
dnových sedimentov – odbahnenie rybníka č. 2. Rybník je využívaný na chov rýb. Minimálna hĺbka
vody pre efektívny chov je 0,70m. Časť rybníka západne smerom k hrádzi je zanesená a hĺbka vody
sa postupne znižuje, pričom územie zarastá trstinovými rastlinami. Štátna ochrana prírody stanovila
plochy bez úpravy terénu, ktoré slúžia ako hniezdiská vtákov. Ostatné plochy rybníka budú
odbahnené. Vyťažený kal sa čiastočne použije na vybudovanie lagúny pre obojživelné živočíchy.
Lagúna bude vytvorená terénnou úpravou blízko brehu podľa priloženej situácie s tým, že bude
oddelená od samotného rybníka, aby nedochádzalo k prieniku rýb. Lagúna bude spojená
s rybníkom formou priesakového pásu v hrádzke lagúny zhotoveného z drveného kameniva.
Prebytočný vyťažený materiál sa využije na terénnu úpravu neďalekého pozemku. Z rozborov pôdy
pozemku určeného k depozícií a rozborov sedimentu vyplýva, že navrhované riešenie je v súlade
s platnými právnymi predpismi a technickými normami. Vrstva vyťaženého materiálu po
rozprestrení bude v rozmedzí 50 -100 mm a následne bude zaoraná do jestvujúcej pôdy.
Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii stavby a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné
prílohy tejto Výzvy.
Hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác
katastrálne územie Riadok, okres Malacky, Bratislavský kraj.
NUTS kód:
SK01
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
49 923,185 EUR bez DPH.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
90513600-2 Služby na odstraňovanie kalu
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
90513900-5 Služby na likvidáciu kalu
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 3 (tri) mesiace.
5. Podmienky účasti
5.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia - je oprávnený poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom o
oprávnení poskytovať služby podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 a 5 Zákona.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

2.) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona nie
je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona.
3.) Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5.2. Ekonomické a finančné postavenie
Neuplatňuje sa.
5.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.) podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona.
2.) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť
ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru
ako predmet zákazky (odstraňovanie/spracovanie/ likvidáciu/recyklovanie kalu, resp. odbahnenie)
v minimálnej úhrnnej hodnote služieb vo výške 40 000,00 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa
§ 38 ods. 5 Zákona:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok účasti sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej
úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú
materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet
zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená
primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky (poskytovaných služieb).
6. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie
Opis osobitných podmienok:
Neuplatňuje sa.
7. Druh postupu
Druh postupu

☐
☒
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Na zadanie predmetnej zákazky uplatní Vyhlasovateľ postup v zmysle Príručky k obstarávaniu
tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v platnom znení a Metodického pokynu č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR.
Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ vylúči ponuku
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu uvedenú v tomto bode a v lehote na predkladanie ponúk uvedenú v tomto bode. V prípade,
ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky na kontaktné miesto podľa bodu 2.
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

a) obchodné meno alebo názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov všetkých členov tejto
skupiny,
b) sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov
všetkých členov tejto skupiny,
c) označenie „SÚŤAŽ“,
d) označenie heslom: „Odbahnenie rybníka č. 2“.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy podpísaný uchádzačom
alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí
byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu,
2) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu,
3) Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu,
ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.
4) Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za
uchádzača.
5) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči
nemu vedené exekučné konanie, podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými
konať za uchádzača.
6) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti, požadované v bode 5. tejto Výzvy a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladov. Na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Vyhlasovateľ bude aplikovať ustanovenia § 40
zákona o verejnom obstarávaní.
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7)

8)

Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 7. tejto Výzvy podpísaná uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu.
Dokument s časťou znenia obchodných podmienok uskutočnenia predmetu zákazky podľa
Prílohy č. 3 tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a s vyznačením dátumu
vyhotovenia dokladu.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
☐
Náklady/Cena
☒
Vyhlasovateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré
súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu
zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách, stanovená podľa výkazu výmer, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Vyhlasovateľovi najnižšiu (celkovú) cenu za
predmet zákazky bez dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste podľa zostaveného poradia
podľa výšky ponukovej ceny vzostupne. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky
ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.
1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
2.) Cena za poskytnutie služieb (Diela) musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich
právnych predpisov.
3.) Uchádzač priradí/uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za
poskytnutie predmetu zákazky je daná súčtom jednotkovej ceny a požadovaného množstva.
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa
výkazu výmer a dodávok na vymedzenú mernú jednotku vrátane jej množstva podľa výkazu
výmer projektu, technických špecifikácií a podľa textovej a výkresovej časti dokumentácie. V
prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na
zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to
najmä z nesprávneho alebo nepresného ocenenia predmetu zákazky podľa tejto časti Výzvy.
4.) Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov a výrobkov zodpovedajúcich
technických noriem podľa všeobecne záväzným predpisom. V prípade konkrétnych
technických a výrobných označení materiálov a zariadení špecifikovaných v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer, Vyhlasovateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu
rovnakých alebo vyšších technických parametrov.
5.) Navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v eurách (€), zaokrúhlená maximálne na dve
(2) desatinné miesta. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 eur.
6.) Uchádzač predloží rozpočet členený podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí
prílohu tejto Výzvy (predkladá sa v písomnej aj elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči
vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov).
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7.) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
8.) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač v priebehu
poskytovania služieb stane platcom DPH, takémuto uchádzačovi nevzniká nárok na zvýšenie
ceny predmetu zákazky.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty v obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2018, 10:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, úradné hodiny pracovné dni utorok
– štvrtok, od 9.00 do 11.00 hod., dňa 23.01.2018 od 9.00 do 10.00 hod.
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2018, 11:30 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno.
Vyhlasovateľ umožňuje účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou
zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok
s ponukami preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného/živnostenského registra.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, platným výpisom z
obchodného/živnostenského registra a splnomocnením na zastupovanie. Komisia overí
neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
Vyhlasovateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
8. Preskúmanie ponúk
Vyhodnocovanie ponúk Vyhlasovateľom je neverejné. Vyhlasovateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak Vyhlasovateľ identifikuje nezrovnalosti alebo
nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie
ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Vyhodnocovanie ponúk Vyhlasovateľ vykoná postupom podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní.
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9. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
obstarávania.
2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu
s Vyhlasovateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov
v rámci celého procesu obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané
všetkými členmi skupiny dodávateľov.
3.) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
obstarávanie, ak sa v priebehu postupu obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného
zreteľa, pre ktoré nemožno od Vyhlasovateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, najmä
ak sa zistilo porušenie, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok obstarávania,
ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
4.) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie, Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014-2020.
5.) Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ musí vziať na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo sa
stáva súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov
a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia
štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení, pričom obsahu
týchto dokumentov je dostupný na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.
6.) Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť
pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa
článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 –
469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným
oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a
nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
7.) Úspešný uchádzač je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
o vyhodnotení ponúk doručiť Vyhlasovateľovi
a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu nie starší ako 3 (tri) mesiace,
b) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 (tri) mesiace.
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Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu (§ 32 odsek 4 zákona o verejnom obstarávaní).
10. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Obchodné podmienky (Zmluva o dielo).
4.) Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.
11. Podpis osoby oprávnenej konať za Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis:

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 12. 01. 2018
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Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Názov spoločnosti
....................................................................................................................................................

2.

Adresa registrácie
....................................................................................................................................................
Telefón ...................................... Fax .................................... E-mail ........................................

3.

Identifikačné údaje a štátne príslušnosti štatutárneho orgánu / členov štatutárneho orgánu
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4.

Právna forma
(fyzická osoba, právnická osoba, skupina dodávateľov, združenie, atď.)
....................................................................................................................................................

5.

Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik:

ÁNO/NIE

6.

Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ:

ÁNO/NIE

7.

Podrobnosti o registrácii
(i) Obchodný register / iný úradný register .............................................................................
(ii) Zápis v zozname hospodárskych subjektov: ÁNO/NIE
Registračné číslo: ......................................... Platnosť zápisu do: .....................................
(iii) Zápis v Registri konečných užívateľov výhod: ÁNO/NIE

8.

Majetková účasť v spoločnosti
Podiely (%)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9.

Názov (názvy) a adresa (adresy) spoločnosti (spoločností), ktoré sa budú podieľať
na Zákazke, a či ide o materskú spoločnosť/dcérsku spoločnosť/organizačnú
zložku/subdodávateľa/iné:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Podpis: .............................................................

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného
úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny dodávateľov –
splnomocneným členom skupiny.

Dátum: .............................................................

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
1.

V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 12. 01. 2018, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame
uskutočnenie stavebných prác (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Zlepšenie
podmienok rybného hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov –
odbahnenie rybníka č. 2.
2.
Cena našej ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.2. DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.3. Cena vrátane DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
3.

4.
5.
6.

7.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej <názov
vedúceho člena/nami> pre toto obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku
v tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen skupiny dodávateľov
v <skupine> potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za
realizáciu Zmluvy o dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v
mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu Zmluvy o dielo vrátane
platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie
Zmluvy o dielo.]
Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na poskytnutie
služieb, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením Zmluvy
o dielo.
Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že sme:
(i) nepredložili ani nepredložíme ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by nám na základe
Zmluvy o dielo mohla vyplynúť nejaká výhoda,
(ii) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody
v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelíme, nevyhľadávali a ani
nevyhľadáme či neprijali a ani neprijmeme, ak by bola takáto výhoda založená na
nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by
stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy o dielo.
Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať Vyhlasovateľa.

Meno a priezvisko: ..................................................

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného
úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným
členom skupiny.

Miesto a dátum: .......................................................
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Príloha č. 3
OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1. Výsledkom obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude záväzok
budúceho Zhotoviteľa poskytnúť plnenie v súlade s ustanoveniami § 536 ods. 2 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“).
1.2. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ako povinná osoba v zmysle
§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti
zverejňovania faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného
zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich
identifikačných údajov uvedených na Zmluve o dielo alebo inom doklade, ktorý sa povinne
zverejňuje.
1.3. Vyhlasovateľ stanovuje minimálne obchodné/zmluvné podmienky poskytnutia predmetu
zákazky, ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo.
Uchádzač nie je oprávnený tieto minimálne podmienky meniť. Uchádzač je oprávnený
doplniť vo svojom návrhu zmluvy tieto minimálne podmienky, resp. doplniť ďalšie (zmluvné)
podmienky, ktoré však nesmú:
e) byť v rozpore s Vyhlasovateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani ich nesmú
meniť alebo upravovať;
f) meniť povahu alebo rozširujú rozsah zmluvy;
g) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
1.4. Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
1.5. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
Vyhlasovateľom.
Minimálny obsah zmluvných podmienok:

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
V zastúpení:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
IBAN:
SK87 8180 0000 0070 0056 3593
SWIFT (BIC):
SPSRSKBAXXX
IČO:
31 577 920
DIČ:
2020475479
IČ DPH:
SK2020475479
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 115/S.
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(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:

[•]
[•]

V zastúpení:
[•]
IBAN (pre euro):
[•]
SWIFT (BIC):
[•]
IČO:
[•]
DIČ:
[•]
IČ DPH:
[•]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu [•], oddiel: [•], vložka č. [•] / živnostenskom
registri Obvodného úradu v [•], č. živnostenského registra [•]
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná
strana“)
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu v rámci uskutočneného
obstarávania
na
základe
Výzvy na
predloženie
ponuky,
zverejnená
na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, na predmet
„Zlepšenie podmienok rybného
hospodárstva prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov – odbahnenie rybníka č. 2“,
zo dňa 12. 01. 2018 (ďalej len „Výzva“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Výzvy (ďalej
ako „Obstarávanie“).

2.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať a dodať dielo, ktoré je
špecifikované v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas
vykonané dielo dohodnutú cenu.

3.

Zhotoviteľ vykoná a dodá dielo v zmysle predloženej Ponuky k Obstarávaniu podľa bodu 1.
tohto Článku Zmluvy (ďalej len „Ponuka“), podľa podmienok určených vo Výzve, prílohe č. 4
Výzvy a v tejto Zmluve.

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielo, ktoré má byť vykonané na základe
tejto Zmluvy je financované z verejných prostriedkov, nakladanie s ktorými podlieha osobitným
predpisom a pravidlám v zmysle platných právnych predpisov.
Článok III.
Dielo

1.

Dielom podľa tejto Zmluvy je odstránenie dnových sedimentov – odbahnenie rybníka č. 2
v katastrálnom území Riadok, okres Malacky, Bratislavský kraj (ďalej len „Dielo“). Bližšia
špecifikácia Diela vrátane jeho formy, obsahu a štruktúry sa nachádza v prílohe č. 4 Výzvy,
pričom zároveň tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy – Projektová dokumentácia.
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Článok IV.
Odovzdanie a prevzatie Diela
1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať a dodať Objednávateľovi Dielo podľa Článku III. tejto Zmluvy
riadne a včas, t. j. najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy, v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Výzve, prílohe č. 4 Výzvy a v tejto Zmluve.

2.

Dielo podľa tejto Zmluvy, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať, bude
vykonané a dodané v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať stav
rozpracovanosti Diela. Na tento účel je Zhotoviteľ, na základe žiadosti Objednávateľa, povinný
informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela.

4.

V prípade, ak Objednávateľ na základe informácií Zhotoviteľa podľa bodu 3. tohto Článku
Zmluvy zistí, že Dielo a/alebo jeho časť má vady, písomne na nich upozorní Zhotoviteľa, ktorý
je povinný písomne oznámené vady Diela a/alebo jeho časti odstrániť bezodkladne, najneskôr
však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní odo dňa písomného oznámenia o vadách Diela.

5.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané Dielo v zmysle Článku III. tejto Zmluvy
Objednávateľovi, a to v lehote a forme podľa ustanovení bodu 1. a 2. tohto Článku Zmluvy. Ak
má Dielo všetky požadované vlastnosti, potvrdia Zhotoviteľ ako aj Objednávateľ svojimi
podpismi riadne vykonané a včasne dodané Dielo na základe osobitného preberacieho protokolu
(ďalej len „Preberací protokol“). Podpisom Preberacieho protokolu sa považuje Dielo za
kompletné, riadne vykonané a prevzaté. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne vykonané
a včas dodané Dielo.

6.

Preberací protokol sa vyhotoví v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých po 1 (slovom:
jednom) obdrží každá Zmluvná strana. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom bude obsahovať najmä nasledovné náležitosti:
a) základné údaje o Diele,
b) prehlásenie Zmluvných strán, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo
preberá,
c) podpisy Zmluvných strán.

7.

Vlastnícke právo k riadne vykonanému kompletnému Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na
Objednávateľa až po prevzatí Diela na základe Preberacieho protokolu v zmysle bodu 5. tohto
Článku Zmluvy.

8.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 1. až 5. tohto Článku Zmluvy, je
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom:
päť stotín percenta) z ceny Diela, a to za každý, aj začatý deň omeškania.

9.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 8. tohto Článku Zmluvy
požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná
pokuta, pričom výška zmluvnej pokuty sa započítava na náhradu škody.
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10.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom:
pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie.
Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške [*] Eur (slovom: [*] Eur),
vrátane DPH. Cena pozostáva zo sumy [*] Eur a DPH vo výške [*] Eur. Podrobný rozpočet
celkovej ceny Diela tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.

Celková cena za Dielo je konečná a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie
a dodanie Diela.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom prevzatí Diela Objednávateľom
v zmysle ustanovenia Článku IV. bod 5. tejto Zmluvy.

4.

Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) Kalendárnych dní, pričom v uvedenej lehote musí byť cena
za Dielo poukázaná na účet Zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré pre
faktúru stanovujú platné právne predpisy, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou bude Preberací
protokol podľa ustanovenia Článku IV. bod 5. tejto Zmluvy a musí byť vystavená v súlade
s touto Zmluvou.
Článok VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Výzve, prílohe č. 4 Výzvy a v tejto Zmluve.
V prípade pochybností s vykonaním Diela, je Zhotoviteľ povinný kontaktovať Objednávateľa
a žiadať od neho nezáväzný pokyn.

2.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pri vykonaní
Diela.

3.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky právne a vecné vady Diela a/alebo jeho časti, ktoré sa objavia
po prevzatí Diela Objednávateľom.

4.

Zhotoviteľ má povinnosť písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého
subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Zhotoviteľa časť Diela podľa tejto Zmluvy a bez
udelenia súhlasu Objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na zhotovenie žiadnej časti
Diela. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania
písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ
nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti
Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím
subdodávateľa súhlasí. Ak Zhotoviteľ použije na zhotovenie Diela alebo jeho časti akúkoľvek
tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie
poskytoval sám.
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5.

Zhotoviteľ má povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 4. tohto Článku
Zmluvy. Navrhovaný subdodávateľ musí byť subjektom oprávneným poskytovať služby k tej
časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
Článok VII.
Odstúpenie od Zmluvy

1.

Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom
plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom a včasnom zhotovení a dodaní kompletného Diela
vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Výzve, prílohe č. 4
Výzvy a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že Odovzdanie
čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre
Objednávateľa hospodársky význam.

2.

Objednávateľ je oprávnený bezodkladne odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
a) Zhotoviteľ neodovzdá riadne vykonané kompletné Dielo do 3 (troch) mesiacov odo dňa
účinnosti Zmluvy,
b) Zhotoviteľ neodstráni písomne oznámené vady Diela podľa Článku IV. bod 4. tejto
Zmluvy,
c) Objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na základe podanej žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, Operačný
program Rybné hospodárstvo 2014-2020.

3.

Porušenie Zmluvy podľa bodu 2. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 ObZ.

4.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia Zhotoviteľovi.

5.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu ceny za zhotovenie Diela
podľa tejto Zmluvy, ani nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov vynaložených na zhotovenie
Diela. V prípade, ak došlo k čiastočnému plneniu podľa tejto Zmluvy, vrátia si Zmluvné strany
všetko to, čo od seba navzájom získali podľa tejto Zmluvy, a to do 15 (slovom: pätnásť)
kalendárnych dní od nadobudnutia účinkov odstúpenia od tejto Zmluvy.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia

1.

Ak je Zhotoviteľom skupina dodávateľov, t. j. skupina fyzických osôb/právnických osôb
vystupujúcich voči Objednávateľovi spoločne:
tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu
Zmluvy,
tieto osoby ustanovia a oznámia Objednávateľovi vedúceho člena skupiny, ktorý má
právnu subjektivitu a bude oprávnený na komunikáciu s Objednávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov počas celej doby trvania
Zmluvy,
Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie počas celej doby trvania Zmluvy.
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2.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stávajú súčasťou Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať
v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov
pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení, pričom obsahu týchto dokumentov je
dostupný na
webovej
stránke
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.

3.

Zhotoviteľ má povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa článku 72
a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej len „Nariadenie
č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona
o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon
kontroly.

4.

Zhotoviteľ má ďalej povinnosť strpieť výkon kontroly a vnútorného auditu a vytvorí vhodné
podmienky a poskytne súčinnosť na ich vykonanie nasledovnými orgánmi: Útvaru kontroly
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR, Najvyššiemu kontrolnému úradu
Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Útvaru vnútorného auditu
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR a Odboru kontroly Objednávateľa; v prípade
porušenia tejto povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).

5.

Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by
mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej
spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo
spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť
bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ
okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

6.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah
požadovaných služieb poskytovaných Zhotoviteľom a povinností Zhotoviteľa je stanovený
v ostatných ustanoveniach Zmluvy a v Obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia
vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov.
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7.

Zhotoviteľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania
akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa projektu alebo Diela bez predchádzajúceho
súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho
povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať
tretie strany.
Článok IX.
Doručovanie

1.

V prípade, ak si majú Zmluvné strany niečo písomne doručiť (ďalej len „Zásielka“), budú
Zásielku doručovať na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo
na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane (ďalej len „Korešpondenčná
adresa“). Zmluvné strany sa dohodli, že zásielky adresované Objednávateľovi budú
Zhotoviteľom doručované na Korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zmluva dovoľuje doručovať niektoré
Zásielky aj elektronickou formou, budú Zmluvné strany Zásielku doručovať na e-mailovú
adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

2.

V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo
Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú
dňom jej vrátenia ako nedoručenej, a to aj v tom prípade, ak sa adresát o nedoručení Zásielky
nedozvedel. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej vety bodu
1. toho Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú uplynutím 3. (slovom:
tretieho) kalendárneho dňa odo dňa odoslania takejto Zásielky na e-mailovú adresu druhej
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu adresy a/alebo e-mailovej adresy
na doručovanie Zásielok.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

2.

Akékoľvek spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú prejednávané a rozhodované všeobecnými
súdmi.

3.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných
strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

4.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia
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§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich
z tejto Zmluvy.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený
pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy pre Objednávateľa.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola
spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a
vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
8. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet).
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia.

V Pliešovciach dňa [•]

V [•], dňa [•]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

[•]
[•]
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Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet).
Prílohu doplní uchádzač.
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.
Zoznam subdodávateľov
Zabezpečenie predmetu Zmluvy o dielo „Zlepšenie podmienok rybného hospodárstva
prostredníctvom odstránenia dnových sedimentov – odbahnenie rybníka č. 2“, budeme plniť
prostredníctvom týchto subdodávateľov:
Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa

Subdodávateľ
Obchodné
meno

Sídlo

IČO

Percentuálny
podiel
subdodávky

V ____________, dňa __.__.2018
Za spoločnosť _____________:

______________________________

Predmet
subdodávky

meno a
priezvisko

adresa
pobytu

dátum
narodenia

