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

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„KAMENIVO PRÍRODNÉ“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
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 verejného obstarávania
Názov predmetu zákazky:
Kamenivo prírodné
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb
Hlavné miesto dodania tovaru
Banskobystrický kraj.
NUTS kód:
SK032

☐
☒
☐
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4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup drveného prírodného kameniva s nasledovnými minimálnymi
technickými vlastnosťami:
 kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v cestnom
staviteľstve
 frakcia 0/32
 nerast kremenec /podiel min 90% SiO2/
 EN 13 242
 deklarované hodnoty: obsah jemných zŕn f4
 zrnitosť GA85
 predpokladané množstvo 10 000 ton.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku,
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený výrobok
určený.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
41 000,00 EUR bez DPH.
Na zadanie predmetnej zákazky uplatní verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom a na základe finančného limitu podľa § 8 ods. 1 písm. c)
Zákona.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
44113000-5 Cestný stavebný materiál
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
44113140-8 Cestné kamene
14212300-3 Drvený a mletý kameň
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 18 (osemnásť) odo dňa účinnosti Rámcovej dohody.
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 dodávať tovar podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom o
oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 a 5 Zákona.
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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 dodávať tovar 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
Neuplatňuje sa.
6. Ďalšie osobitné podmienky
Opis osobitných podmienok:
Neuplatňuje sa.
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☐
☒

7. Druh postupu
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
☐
Náklady/Cena
☒
Subjekt 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.
Tovar
Kamenivo prírodné

Predpokladané
množstvo [tona]
10 000

Cena/tona
v EUR bez DPH

Cena celkom
v EUR bez DPH

Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi 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.

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

1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
2.) Cena za dodanie tovaru 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.) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. 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.
4.) 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.
5.) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Subjekt vylúči ponuku predloženú
uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky
alebo elektronickou poštou (e.mailom) 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.
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,
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,
3) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v bode 5. tejto Výzvy,
4) Špecifikácia ponúkaného tovaru podľa bodu 4. tejto Výzvy; citovaný dokument musí byť
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,
5) 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,
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6)

Dokument s časťou znenia obchodných podmienok (Rámcová dohoda) podľa prílohy č. 3 tejto
Výzvy; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok musí byť 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.

Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2018, 10:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
e.mail: pppco@pppco.sk.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom 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.
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2018, 10:30 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie
8. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného 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 verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny
dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči Subjektu záväzné. Písomné splnomocnenie musí
byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
3.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Subjektu požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný
vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo
ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
4.) Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a
dotácie poskytnutej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, určuje nasledovne podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie
ustanovené zákonom č. 435/2010 Z. z.
5.) Úspešný uchádzač ako Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly vynaložených verejných
prostriedkov orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
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kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.) Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody s jedným uchádzačom
v súlade s § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
§ 83 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7.) Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi stanovuje v prílohe č. 3 tejto Výzvy minimálne
obchodné/zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré je uchádzač povinný
prevziať/zohľadniť vo svojom návrhu Rámcovej dohody. Uchádzač nebude oprávnený tieto
minimálne podmienky meniť. Uchádzač bude oprávnený doplniť vo svojom návrhu
Rámcovej dohody tieto minimálne podmienky, resp. doplniť ďalšie (zmluvné) podmienky,
ktoré však nesmú:
a) byť v rozpore s verejným obstarávateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani
ich nesmú meniť alebo upravovať;
b) meniť povahu alebo rozširujú rozsah Rámcovej dohody;
c) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
8.) Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
9.) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
verejným obstarávateľom.
10.) Verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a rozsah
dodávky tovaru; množstvá tovaru určené počas tohto Verejného obstarávania sú iba
predpokladané a nemožno ich považovať za záväzné v žiadnom rozsahu. Subjekt nie je
povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru podľa Rámcovej dohody, ani vyčerpať
predpokladaný maximálny finančný objem Rámcovej dohody. Celkové zakúpené množstvo
predmetu Rámcovej dohody bude závisieť od potrieb verejného obstarávateľa počas platnosti
a účinnosti Rámcovej dohody.
11.) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik je v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) Zákona osoba
povinná postupovať v tomto verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Preto všetky odkazy na „Subjekt“ alebo „verejného obstarávateľa“ v tejto Výzve alebo inej
dokumentácii si treba vysvetľovať v súlade s uvedenou skutočnosťou.
12.) Odkaz na pojem „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ sa rozumie v celom texte
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
9. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Obchodné podmienky.
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10. Podpis osoby oprávnenej konať za verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis:

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 27.02.2018
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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 partnerov verejného sektora: 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: .............................................................
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Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 27. 02. 2018 zverejnenou na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame
dodanie tovaru (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Kamenivo prírodné.
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)
1.

3.

4.
5.
6.

7.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej <názov
vedúceho člena/nami> pre toto Verejné 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 Rámcovej dohody, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať
pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu Rámcovej
dohody vrátane platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po
celý čas realizácie Rámcovej dohody.]
Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na dodanie tovaru,
predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením Rámcovej dohody.
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
Rámcovej dohody 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 Rámcovej dohody.
Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Rámcovej dohody, budeme o nej okamžite informovať Vojenské lesy a majetky SR,
štátny podnik.

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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RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda")
1.

Kupujúci:
Sídlo:
Osoba konajúca v mene spoločnosti:
Kontaktná osoba:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent oddelenia
výroby
e.mail: bucan@vlm.sk
IČO:
31577920
DIČ:
2020475479
IČ DPH:
SK2020475479
BIC:
KOMA SK 2X
IBAN:
SK6756000000000017316001
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Pš, vložka č. 115/S
(ďalej aj len ako “Kupujúci“ alebo “VLM“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.

Predávajúci:
Sídlo:
Osoba konajúca v mene spoločnosti:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis:

[*]
[*]
[*]
[*]
e.mail: [*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

(ďalej aj len ako “Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Kupujúci, resp. VLM a Predávajúci spolu ďalej aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo
“Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)
Nakoľko
A. Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku s nízkou hodnotou,
predmetom ktorej je dodanie nižšie vymedzeného tovaru; Výzva na predloženie ponuky zo dňa
27. 02. 2018 zverejnená na http://www.vlm.sk/vyberove-konania (ďalej aj ako “Verejné
obstarávanie“ v príslušnom gramatickom tvare).
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B. Do Verejného obstarávania predložil súťažnú ponuku aj Predávajúci. Na základe vyhodnotenia
súťažných ponúk predložených do Verejného obstarávania, bola ponuka Predávajúceho
vyhodnotená vo Verejnom obstarávaní ako úspešná, Zmluvné strany uzavretím tejto Dohody
prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle
vyhláseného Verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka dohodli na tejto Dohode (ďalej aj len ako
“Dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare):
ČLÁNOK 1
DEFINÍCIE
(1)

Dňom podpisu sa na účely tejto Dohody rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Dohoda
podpísaná oboma Zmluvnými stranami; ak Zmluvné strany nepodpísali túto Dohodu súčasne,
Dňom podpisu sa rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Dohoda podpísaná tou Zmluvnou
stranou, ktorá túto Dohodu podpísala neskôr.

(2)

Dôvernou informáciou/Dôvernými informáciami sa na účely tejto Dohody rozumejú všetky a
akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty a skutočnosti, bez ohľadu na ich charakter,
podobu, formu a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré sú poskytnuté alebo inak
sprístupnené ktoroukoľvek zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane, alebo inak získané
v priebehu spolupráce Zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou bez ohľadu na to, či sú
alebo nie sú osobitne označené poskytujúcou Zmluvnou stranou ako dôverné. Dôverné
informácie sú najmä, ale nielen, akékoľvek obchodné, technické, technologické, finančné,
komerčné alebo prevádzkové informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, grafy, vzorky,
dáta, počítačové programy a pod.

(3)

Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Dohody rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

(4)

Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Dohody rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(5)

Pracovným dňom sa na účely tejto Dohody rozumie akýkoľvek deň okrem soboty, nedele a dní
pracovného pokoja.

(6)

Tovarom alebo Predmetom Dohody sa na účely tejto Dohody rozumie akákoľvek a každá
hnuteľná vec, uvedená v Prílohe č. 1 tejto Dohody.

(7)

Rozpočtovanými prostriedkami sa na účely tejto Dohody rozumie suma vo výške [*] EUR (slovom: [*]
eur) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje najvyššiu možnú celkovú hodnotu predmetu plnenia
podľa tejto Dohody za celé obdobie jej trvania.

ČLÁNOK 2
PREDMET DOHODY
(1)

Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu počas trvania tejto Dohody Tovar, ktorého
bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia Tovaru tejto Dohody
a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru, a to na základe Čiastkovej zmluvy, resp.
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Objednávky postupom podľa článku 3 tejto Dohody a Kupujúci sa zaväzuje za dodaný Tovar
platiť Predávajúcemu cenu (ďalej aj len ako “cena“ v príslušnom gramatickom tvare) v rozsahu
a za podmienok podľa tejto Dohody.
(2)

Predávajúci berie na vedomie, že (i) Kupujúci je oprávnený na základe svojich potrieb určovať
množstvo a rozsah dodávky Tovaru, a že (ii) množstvá Tovaru určené počas Verejného
obstarávania sú iba predpokladané a nemožno ich považovať za záväzné v žiadnom rozsahu,
(iii) Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo Tovaru podľa tejto Dohody, ani
vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem tejto Dohody. Celkové zakúpené
množstvo predmetu tejto Dohody bude závisieť od potrieb Kupujúceho počas platnosti a
účinnosti tejto Dohody.

(3)

Tovar podľa bodu 1. tohto článku Dohody bude dodaný v súlade s technickou špecifikáciou
uvedenou v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia Tovaru a v Čiastkovej zmluve.
ČLÁNOK 3
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE ČIASTKOVÉ ZMLUVY

(1)

Kupujúci a Predávajúci sa pri vypracovávaní Čiastkových zmlúv budú riadiť platnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a podmienkami stanovenými Dohodou.

(2)

Na základe ustanovení § 409 Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria Čiastkové
zmluvy na dodanie Tovaru, pričom právny vzťah založený Čiastkovými zmluvami sa v prípade
ak Čiastková zmluva neustanoví inak, bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s
nasledovným znením:
I. Predmet Čiastkovej zmluvy
(i) Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu dohodnutý Tovar na základe jeho
špecifikácie v Čiastkovej zmluve, previesť vlastnícke právo k tomuto Tovaru v určenej
lehote a Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, a to zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.
II. Doba dodania a miesto dodania
(i) Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar v dohodnutej dobe podľa
Čiastkovej zmluvy, najneskôr však do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa účinnosti
podľa Čiastkovej zmluvy.
(ii) Dohodnutým miestom dodania sa rozumie sídlo Kupujúceho, resp. iné miesto uvedené
v Čiastkovej zmluve.
(iii) Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar je splnená tým, že Predávajúci
odovzdá Tovar Kupujúcemu a umožní Kupujúcemu s Tovarom nakladať (t. j. umožní
mu Tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Za riadne dodaný sa považuje
Tovar dodaný riadne a včas, bez vád, v súlade s touto Dohodou. Záväzok
Predávajúceho dodať Tovar podľa tejto Dohody a Čiastkovej zmluvy je splnený dňom
jeho odovzdania Predávajúcim a písomného potvrdenia prevzatia Kupujúcim na
Preberacom protokole.
(iv) Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania podľa ustanovenia
III. bodu 2. článku 3 tejto Dohody.
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III. Prevzatie tovaru
(i) O odovzdaní a prevzatí Tovaru Predávajúci vyhotoví Preberací protokol o prevzatí
a odovzdaní Tovaru (ďalej ako „Preberací protokol“).
(ii) Preberací protokol bude vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, 2 (dve) vyhotovenia
pre Kupujúceho a 2 (dve) vyhotovenia pre Predávajúceho.
(iii) Prevzatie dodaného Tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu písomne potvrdiť na
Preberacom protokole. Ak má Tovar pri preberaní vady, môže Kupujúci odmietnuť
Tovar prevziať až do doby, kým Predávajúci neodstráni vady, ktoré bránia
Kupujúcemu riadne prevziať Tovar.
(iv) Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím podľa
tohto článku Dohody.
(v) Tovar bude dodaný jeho prevzatím Kupujúcim v mieste plnenia a podpísaní
Preberacieho protokolu podľa tohto článku Dohody.
IV. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
(i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý Tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho a za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú
po prevzatí dohodnutého Tovaru v záručnej dobe.
(ii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Kupujúci
uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe.
(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky,
uplatnené Kupujúcim voči Predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené
a platné, pokiaľ Predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť.
ČLÁNOK 4
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
(1)

Cena Tovaru je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške:
Tovar

Predpokladané
množstvo [tona]

Cena/tona
v EUR bez DPH

Cena celkom
v EUR bez DPH

Kamenivo prírodné

10 000

[*]

[*]

(2)

Kupujúci neposkytne Predávajúcemu na úhradu ceny Tovaru žiadny finančný preddavok ani
zálohovú platbu. Úhrada za dodanie Tovaru sa vykoná podľa skutočne dodaného Tovaru na
základe vystavenej faktúry, a to výhradne bezhotovostným platobným stykom na účet
Predávajúceho uvedený v tejto Dohode.

(3)

Predávajúci nemá nárok na žiadnu inú odmenu, náhradu alebo iné protiplnenie za dodanie
Tovaru tejto Dohody ako je cena Tovaru uvedená v bode 1. tohto článku Dohody a určená podľa
podmienok tejto Dohody, ak v tejto Dohode nie je výslovne uvedené inak.

(4)

Cena Tovaru je dohodnutá ako cena maximálna a obsahuje všetky a akékoľvek priame
a nepriame náklady Predávajúceho ako aj jeho primeraný zisk.

(5)

K cene bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.

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

(6)

Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny Tovar, za
ktorú by bolo možné Tovar aktuálne dodať na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov
účinnosti tejto Dohody.

(7)

Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch nezávislých
ponúk na Tovar, ktorý má byť predmetom Čiastkovej zmluvy. Ponuky, ktoré je oprávnený
Kupujúci posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť, čo do kvality Tovaru a podmienok
jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Dohode. O prieskume trhu musí mať
Kupujúci písomnú dokumentáciu.

(8)

V prípade, ak priemer jednotkových cien za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom
Čiastkovej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je
nižší ako maximálna jednotková cena Tovaru uvedená v bode 1. tohto článku Dohody je
Kupujúci oprávnený v Čiastkovej zmluve podľa tejto Dohody požadovať od Predávajúceho
dodanie predmetného Tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru maximálnych jednotkových
cien za dodávku Tovaru, ktorá má byť predmetom Čiastkovej zmluvy určenej z troch
najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.

(9)

Ak prieskum trhu realizovaný Kupujúcim preukázateľne overí, že aktuálny priemer
maximálnych jednotkových cien za dodávku Tovaru, ktorý má byť predmetom Čiastkovej
zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako
maximálna jednotková cena Tovaru uvedená v bode 1. tohto článku Dohody, zaväzuje sa
Predávajúci ponúknuť Kupujúcemu jednotkovú cenu Tovaru uvedená v bode 1. tohto článku
Dohody za cenu zodpovedajúcu priemeru maximálnych jednotkových cien za dodávku Tovaru,
ktorá má byť predmetom Čiastkovej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v
rámci prieskumu trhu.

(10) Predávajúci, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu uzavretia
tejto Zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa
§ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený v príslušnom
zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 69 ods. 14 písm.
b) a § 69 ods. 15 Zákona o DPH (ďalej aj ako „Zoznam DPH platiteľov vedený Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky“).
(11) Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní Tovaru, za ktorý prislúcha Predávajúcemu cena
podľa tejto Dohody, a to po prevzatí príslušného Tovaru zo strany Kupujúceho. Podkladom pre
vystavenie faktúry zo strany Predávajúceho bude Kupujúcim potvrdený Preberací protokol,
ktorý bude neoddeliteľnou prílohou príslušnej faktúry.
(12) Faktúra je splatná v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
(13) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších prepisov. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo Dohody, číslo
Čiastkovej zmluvy, popis plnenia Tovaru a bankové spojenie v zmysle Dohody a ako prílohu
kópiu Preberacieho protokolu potvrdeného Kupujúcim. Ak faktúra nebude obsahovať všetky
údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, alebo ak neobsahuje ako prílohu potvrdený
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Preberací protokol, Kupujúci je oprávnený takúto faktúru vrátiť Predávajúcemu spolu
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.
ČLÁNOK 5
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
(1)

Pri plnení povinností podľa tejto Dohody je Predávajúci povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou. Predávajúci zodpovedá za to, že dodanie Tovaru Kupujúcemu nie je v rozpore
s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

(2)

Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať všetku súčinnosť, ktorú možno od nich
v súvislosti s plnením tejto Dohody spravodlivo žiadať.

(3)

Predávajúci je povinný písomne predložiť Kupujúcemu na schválenie každého subdodávateľa,
ktorý by mal realizovať pre Predávajúceho časť Predmetu Dohody podľa Dohody a bez udelenia
súhlasu Kupujúceho takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti Predmetu
Dohody. Kupujúci je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania
písomnej žiadosti Predávajúceho, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Kupujúci
nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Kupujúci k žiadosti
Predávajúceho nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že Predávajúci s použitím
subdodávateľa súhlasí. Ak Predávajúci použije na poskytnutie Predmetu Dohody alebo jeho
časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Kupujúcemu v celom rozsahu tak ako keby dané
Plnenie poskytoval sám.

(4)

Predávajúci je povinný 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 Dohody, musí byť bezodkladne písomne
oznámený Predávajúcemu. V prípade konfliktu záujmov Predávajúci okamžite prijme všetky
opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

(5)

Kupujúci si vyhradzuje právo overiť, či sú uvedené opatrenia primerané, a v prípade potreby
môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Predávajúci zabezpečí,
aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku
konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 6 tohto Článku Dohody, Predávajúci
okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Kupujúceho nahradí každého svojho
zamestnanca, ktorý je takejto situácii vystavený.

(6)

Predávajúci sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.

(7)

Predávajúci vyhlasuje, že:
a) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe Dohody
mohla vyplynúť nejaká výhoda,
b) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody v
prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá
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či neprijal a ani neprijme, 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 Dohody.
(8)

Predávajúci písomne postúpi všetky príslušné záväzky svojim zamestnancom, ako aj tretím
stranám podieľajúcim sa na plnení Dohody. Ak to bude Kupujúci vyžadovať, Predávajúci mu
zašle kópiu daných pokynov a záväzkov uzatvorených na tento účel.

(9)

Predávajúci vyhlasuje, že sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “Zákon o registri partnerov“ v príslušnom
gramatickom tvare), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje
zapisované v registri partnerov verejného sektora, ktorý je definovaný v § 3 Zákona o registri
partnerov (ďalej aj len ako “Register partnerov“ v príslušnom gramatickom tvare)
prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne
informovať Kupujúceho o tom, že:
a)
bol vymazaný z Registra partnerov;
b)
nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v Registri partnerov;
c)
nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z Registra partnerov
podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov po dobu dlhšiu ako 30 dní nemá v Registri
partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode je Kupujúci oprávnený od
tejto Dohody odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho odstúpiť od tejto Dohody a/alebo
neplniť podľa tejto Dohody podľa § 15 Zákona o registri partnerov. Predávajúci sa zaväzuje
predložiť Kupujúcemu bezodkladne a bezodplatne výpis z Registra partnerov, a to na jej
požiadanie.
ČLÁNOK 6
SANKCIE

(1)

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru v termíne podľa tejto Dohody je
Predávajúci povinný, a to aj opakovane, uhradiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % (päťstotín percenta) z celkovej ceny Tovaru podľa príslušnej Čiastkovej
zmluvy, s dodaním ktorého je Predávajúci v omeškaní, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.

(2)

V prípade omeškania s úhradou ceny za Tovar podľa článku 4. Dohody, má Predávajúci právo
na úroky z omeškania vo výške 0,03 % (tristotiny percenta) z ceny Tovaru podľa článku 4.
Dohody, a to za každý aj začatý deň omeškania.

(3)

Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu,
v akom škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty.
ČLÁNOK 7
DOBA TRVANIA DOHODY A JEJ UKONČENIE

(1)

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 18 (osemnásť) mesiacov odo dňa jej účinnosti.

(2)

Táto Dohoda môže zaniknúť:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

písomnou dohodou,
uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená,
dosiahnutím Rozpočtovaných prostriedkov alebo
odstúpením od Dohody, alebo
výpoveďou.

(3)

Táto Dohoda zaniká dosiahnutím Rozpočtovaných prostriedkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností platí, že Dodávateľovi môže vzniknúť nárok na zaplatenie ceny podľa tejto Dohody
najviac iba do výšky Rozpočtovaných prostriedkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne
inak.

(4)

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Dohody (i) v prípade jej podstatného porušenia, ak
Zmluvná strana, ktorá Dohodu porušila, napriek písomnej výzve druhej Zmluvnej strany
v primeranej lehote neprestane porušovať Dohodu a nevykoná nápravu alebo (ii) z dôvodu
nemožnosti jej plnenia alebo (iii) dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona
o verejnom obstarávaní, alebo (iv) v iných prípadoch výslovne uvedených v tejto Dohode. Ak
vzhľadom na povahu porušenia Dohody, nie je náprava možná, pre možnosť odstúpenia nie je
výzva potrebná.

(5)

Za podstatné porušenie Dohody na strane Kupujúceho sa považuje neuhradenie splatných
nárokov Predávajúceho do 30 (tridsiatich) Pracovných dní po lehote splatnosti.

(6)

Za podstatné porušenie Dohody na strane Predávajúceho sa považuje:
(i) porušenie akejkoľvek z povinností Predávajúceho uvedenej v tejto Dohode, ak
Predávajúci nesplnil túto povinnosť ani na základe dodatočnej písomnej výzvy
Kupujúceho na plnenie;
(ii) porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Dohody.

(7)

Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od Dohody druhej
Zmluvnej strane. Odstúpením od Dohody nezanikajú práva a povinnosti z Dohody, ktoré
Zmluvné strany nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od
Dohody.

(8)

Odstúpením od Dohody nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle článku 6 tejto
Dohody.

(9)

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená túto Dohodu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

(10) Od Čiastkovej zmluvy je Kupujúci oprávnený písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v tomto
článku Dohody a podľa podmienok uvedených v tomto článku Dohody.
(11) Ak Predávajúci bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením Čiastkovej zmluvy o viac ako
10 (desať) Kalendárnych dní, alebo ak Predávajúci preukázateľne a zavinene dodal nekvalitný
Tovar, Kupujúci môže odstúpiť od Čiastkovej zmluvy. Takéto odstúpenie nemá vplyv na
povinnosť Predávajúceho zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia.
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(12) Právne účinky odstúpenia od Čiastkovej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
ČLÁNOK 8
DÔVERNÉ INFORMÁCIE
(1)

Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak táto Dohoda neustanovuje inak alebo ak z tejto
Dohody nevyplýva inak. Predávajúci berie na vedomie, že táto Dohoda, Čiastkové zmluvy
a faktúry vystavené v súlade s touto Dohodou a Čiastkovými zmluvami budú zverejnené
v súlade s platnou právnou úpravou.

(2)

Každá Zmluvná strana je povinná, ak z tejto Dohody nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť
o Dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna Dôverná informácia nebola
sprístupnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe.

(3)

V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle Dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom
bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú stranu.

(4)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je Dôverná informácia sprístupnená
v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej
strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti
mlčanlivosti ako aj zverejnenie alebo iné sprístupnenie akejkoľvek informácie Kupujúcim
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

(5)

Podrobnosti týkajúce sa ochrany Dôverných informácií určuje dohoda o mlčanlivosti a ochrane
dôverných informácií, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 8 tejto Dohody; Zmluvné strany sa zaväzujú
túto dohodu uzatvoriť bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Dohody.
ČLÁNOK 9
DORUČOVANIE

(1)

Akékoľvek oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnená
v súlade s touto Dohodou (ďalej aj len ako “Oznámenia“ v príslušnom gramatickom tvare),
bude vykonaná v písomnej podobe.

(2)

S ohľadom na dôležitosť, Oznámenia môžu byť doručované nasledovným spôsobom:
(i) osobne alebo
(ii) kuriérom, alebo
(iii) doporučenou poštou, alebo
(iv) faxom, alebo
(v) e-mailom,
použitím kontaktných údajov uvedených pri určení Zmluvných strán alebo písomne
oznámených Zmluvnou stranou.

(3)

Pre účely tejto Dohody, Oznámenia alebo iná korešpondencia budú považované za doručené
dňom:
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potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia, ak sú
doručované osobne alebo
(ii) potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia, ak sú
doručované kuriérom, alebo
(iii) potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia Oznámenia, ak sú
doručované doporučenou poštou, alebo
(iv) potvrdenia prenosu faxovej správy, ak sú doručované faxom, alebo
(v) potvrdenia odoslania e-mailovej správy, ak sú doručované e-mailom.
(i)

(4)

V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za
doručené uplynutím odbernej lehoty v trvaní 5 (päť) kalendárnych dní pre vyzdvihnutie
Oznámenia u poštového prepravcu.
ČLÁNOK 10
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)

Táto Dohoda nadobúda platnosť Dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

(2)

Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Dohodu podpisujú, sú plne oprávnené
a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto
osoby konajú.

(3)

Táto Dohoda nahrádza všetky doterajšie rokovania a dohovory medzi Zmluvnými stranami,
pokiaľ ide o predmet tejto Dohody. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany
vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody nevzťahujú žiadne všeobecné
zmluvné/obchodné podmienky Predávajúceho.

(4)

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.

(5)

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej prílohy, a to:
(i) Príloha č. 1: Technická špecifikácia Tovaru.

(6)

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) identických rovnopisoch v rozsahu [*] ([*]) strán,
pričom 2 (dva) rovnopisy sú určené pre Predávajúceho a 2 (dva) rovnopisy pre Kupujúceho.

(7)

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto
Dohode.

(8)

Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči
Kupujúcemu.

(9)

Každé ustanovenie tejto Dohody sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Dohody bolo
podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu
tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Dohody budú i naďalej
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záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo
neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo
doplnkoch tejto Dohody, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z hľadiska tejto
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
(10) Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Dohody alebo v spojení s ňou alebo
porušenie alebo neplatnosť tejto Dohody (ďalej aj len ako “spor“ v príslušnom gramatickom
tvare) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento článok
tejto Dohody. Zmluvné strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor rokovaním
bez toho, aby sa uchýlili k súdnemu konaniu. V prípade sporu je každá Zmluvná strana povinná
doručiť druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie (ďalej aj len ako “oznámenie o spore“
v príslušnom gramatickom tvare), v ktorom navrhne, aby sa Zmluvné strany pokúsili vyriešiť
spor rokovaním. Ak sa spor do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia oznámenia
o spore nevyrieši, spor sa na písomný návrh jednej zo Zmluvných strán predloží súdu.
(11) Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Dohode, ak je v tejto Dohode použitý
definovaný pojem, v tejto Dohode bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený
v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Dohode:
(i) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj
postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo
nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Dohodou, tej Zmluvnej strany, do
práv alebo povinností ktorej vstúpili;
(ii) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov
a iných zmien, vrátane novácií.
(12) Zmluvný vzťah založený touto Dohodou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
(13) Zmeny alebo doplnky tejto Dohody je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto Dohode podpísanými obidvomi zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona
o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov).
(14) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
táto Dohoda vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

V Pliešovciach, dňa [*]

V [*], dňa [*]

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

___________________________________

