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 platnom znení (ďalej len „Zákon“)

„Hydraulické

modelovanie pre protipovodňové opatrenia“

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 obstarávateľa:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

bankové informácie:
SK12 8180 0000 0070 0056 3585
BIC (SWIFT):
SPSRSKBAXXX

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:
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia.
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb
Hlavné miesto poskytovania služieb
Slovenská republika, Prešovský kraj.
NUTS kód:
SK41

☐
☐
☒

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch (1) povodie toku Ľubice a (2) oblasť Levočských vrchov, a to modelovaním
dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov (hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola
splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou
a zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý
spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu spôsobenému prúdením vody.
Táto zákazka sa delí na časti:
Časť: 1
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice
Časť: 2
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1.
etapa
Časť: 3
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2.
etapa.
Podrobne uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Časť č. 1: Ø 26 200,00 €
Časť č. 2: Ø 22 600,00 €
Časť č. 3: Ø 19 866,67 €
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 68 666,67 € bez DPH.
Na zadanie predmetnej zákazky uplatní Subjekt postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
Zákona a na základe finančného limitu podľa § 8 ods. 1 písm. c) Zákona.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
72242000-3 Projektové modelovanie
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
71351612-6 Hydrometeorologické služby
71354400-8 Hydrografické služby
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky):
Lehotou poskytnutia služieb sa rozumie čas za aký je uchádzač schopný poskytnúť predmet zákazky v
rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom v štandardnej kvalite a v súlade s technickými
špecifikáciami. Lehota poskytnutia služieb je najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) Kalendárnych dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
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.

Pozn.: Oprávnením o poskytovať služby sa rozumie predmet podnikania „projektovanie
vodohospodárskych stavieb“.
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
Neuplatňuje sa.
6. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☐
☒

Opis osobitných podmienok:

7. Druh postupu
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona.
Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť v každej časti predmetu zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ 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)
2)
3)
4)

5)

6)

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,
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,
Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, požadované v bode 5. tejto Výzvy,
Špecifikácia ponúkaných služieb podľa prílohy č. 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,
Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 7. tejto Výzvy a prílohy č. 3 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.
Dokument s časťou znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky (Zmluva dielo)
podľa Prílohy č. 5 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.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
☐
Náklady/Cena
☒
Každá časť predmetu zákazky bude vyhodnocovaná samostatne. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk
(ďalej len „kritérium“), pre každú časť predmetu zákazky, je najnižšia cena predmetu zákazky bez dane
z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú) cenu za
danú časť predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty vypočítanú podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy 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 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 danej časti
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. 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 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: 10.04.2019, 11:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk
sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.04.2019, 10:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
e.mail: pppco@pppco.sk.
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
verejnému obstarávateľovi 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 verejného obstarávateľa 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 spolufinancovaný z fondov Európskej únie, Operačný program Kvalita životného
prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, Kód
výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie
sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov; Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
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.

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.) Výsledkom verejného obstarávania bude v prípade podnikateľských subjektov uzavretie Zmluvy o dielo
s jedným uchádzačom, pre každú časť predmetu zákazky samostatne, v zmysle ustanovenia § 536 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Autorský zákon“).
8.) Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi stanovuje v prílohe č. 4 tejto Výzvy minimálne
obchodné/zmluvné podmienky zhotovenia predmetu zákazky, ktoré je uchádzač povinný
prevziať/zohľadniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo. Uchádzač nebude oprávnený tieto minimálne
podmienky meniť. Uchádzač bude oprávnený doplniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo 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 Zmluvy o dielo;
c) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
9.) Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
10.) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným
obstarávateľom.
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. 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 platnom znení.
9. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Opis predmetu zákazky.
4.) Obchodné podmienky (Zmluva o dielo).
5.) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre časť č. 1 predmetu zákazky.
6.) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre časť č. 2 predmetu zákazky.
7.) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre časť č. 3 predmetu zákazky.

10. Podpis osoby oprávnenej konať za verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 01. 04. 2019

Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Obchodné meno / názov uchádzača
...................................................................................................................................................

2.

Sídlo / miesto podnikania uchádzača
...................................................................................................................................................

3.

Telefón ....................................... Fax ...................................... E-mail ........................................

4.

Typ spoločnosti
(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.)
...................................................................................................................................................

5.

Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik:

ÁNO/NIE

6.

Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ ?:

ÁNO/NIE

7.

Je uchádzač z iného členského štátu ako Verejný obstarávateľ ?:

ÁNO/NIE

8.

Podrobnosti o registrácii
...................................................................................................................................................

9.

Názov (názvy) a adresa (adresy) spoločnosti (spoločností), ktoré majú byť angažované v projekte, a či
ide o materskú spoločnosť/dcérsku spoločnosť/pobočku/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: .............................................................

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

V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 01. 04. 2019, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame poskytnutie
služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Hydraulické modelovanie pre

protipovodňové opatrenia, časť č. ................ (doplní uchádzač, na ktorú časť zákazky predkladá
ponuku).

2.

Cena našej ponuky je:

2.1.

Bez DPH/iné dane:

.............................................. EUR

2.2.

DPH:

.............................................. EUR

Cena vrátane DPH:

.............................................. EUR

2.3.

(slovom ......................................................

....................................... EUR)

(slovom ......................................................

....................................... EUR)

(slovom ......................................................

....................................... EUR)

3.

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 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.]

4.

Berieme na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo (v prípade úspešnosti našej ponuky) sa stávame
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.

5.

Vyhlasujeme, že v prípade úspešnosti našej ponuky strpíme výkon kontroly a poskytneme 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.

6.

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.

7.

Vyhlasujeme, že sme:
a) nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe
tohto verejného obstarávania;
b) neposkytli sme a neposkytneme akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadaním tejto zákazky;
c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu verejného obstarávania;
d) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej nenáležitej 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.
e) poskytujeme verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.

8.

Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu realizácie
Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.

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: .......................................................

Príloha č. 3
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia.
Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch (1) povodie toku Ľubice a (2) oblasť Levočských vrchov, a to modelovaním
dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov (hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola
splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a
zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý
spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu spôsobenému prúdením vody.
Táto zákazka sa delí na časti:
Časť: 1
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice
Časť: 2
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov
1. etapa
Časť: 3
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov
2. etapa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách:
Hlavný kód CPV
72242000-3 Projektové modelovanie
Dodatočné kódy CPV
71351612-6 Hydrometeorologické služby
71354400-8 Hydrografické služby.
Hlavné miesto alebo lokalita dodania tovaru:
Slovenská republika, Prešovský kraj, NUTS kód SK041.
Predmet zákazky v celom rozsahu je 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 ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
I.

PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY – minimálne technické parametre
požadované verejným obstarávateľom pre časť č. 1 predmetu zákazky

1.

Všeobecné informácie

1.1

Popis projektu

Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch.
Z technického hľadiska sú rozčlenené na šesť samostatných stavebných objektov:
Č. poldra
01
02
03
04
05
07

tok
Ruskinovský potok
Bezmenný prítok Ruskinovského potoka (rkm 5,5)
Ostrý potok
Ľubický potok
Ľubický potok
Kúpeľný potok

rkm toku
5
0,3
0,6
2,8
3,6
1,4

Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov – najmä dnového
priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu
zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie – kovovej zábrany priamo pred vtokom do
dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou
plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k
zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt
eliminácie rizika iných environmentálnych škôd.
Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale
aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného
zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a
zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak
nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým
ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej
využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov.
Pre SO2 je súčasťou stavby aj rekonštrukcia jestvujúceho brodu na Ruskinovskom potoku a úprava jestvujúcej
lesnej cesty, ktorá bude slúžiť na prístup k objektu poldra. Pod pojmom úprava lesnej cesty sa v tomto prípade
rozumie odstránenie náletových krovín a zcelenie drobných eróznych rýh spôsobených prúdením zrážkovej
vody na povrchu lesnej komunikácie.
Pre SO3 bude rovnako potrebná úprava lesnej cesty, ktorá bude slúžiť na prístup k objektu poldra. Jej menšie
využívanie v predchádzajúcom období malo za následok nárast drobných náletových kríkov a rovnako
pôsobením vodnej erózie na povrchu komunikácie vznikli ryhy a zamokrené miesta, ktoré budú vyžadovať
zásah stavebnej techniky.
Pre SO7 bude súčasťou stavby aj preložka odvoznej cesty nachádzajúcej sa v údolí v tesnej blízkosti vodného
toku. Táto sa zároveň využije ako účelová komunikácia pre prevádzkovú starostlivosť o zátopové územie poldra
pri jeho pravidelnom čistení od usadených sedimentov.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj

bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia v
čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra boli
navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q 1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j. chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj
bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia v
čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra boli
navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q 100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra. Pre názornosť prikladáme priebeh transformácie takýchto vĺn pri nefunkčnom
dnovom priepuste.
1.2. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
2.

Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice
Katastrálne územie Ruskinovce, Ľubica, Ľubické kúpele, okres
Kežmarok, Prešovský kraj
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce 962 63

Rozsah služieb

Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch, a to modelovaním dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov
(hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou
hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom
nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu
spôsobenému prúdením vody.
Súčasťou predmetu zákazky je i hydraulický výpočet nerovnomerného neustáleného prúdenia na návrhové
vlny a návrhové prietoky jednotlivých poldrov. Hydraulický výpočet musí preukázať, že navrhnuté parametre
dnového priepustu spĺňajú nasledovné parametre:
(1) dnová kyneta umožňuje pohyb ichtyofauny aj za nízkych prietokov (Q 270d),
(2) hydraulická clona musí byť navrhnutá tak, aby rýchlosť prúdenia vody cez ňu počas povodňových
prietokov je menšia, ako sú limitné hodnoty odolnosti navrhnutého materiálu a zároveň
(3) prúdenie cez hydraulickú clonu a následne dnovým priepustom je také, že v dnovom priepuste je režim
prúdenia vody s voľnou hladinou.

Hydraulický výpočet zároveň musí preukázať transformačný účinok objektu poldra a všetkých jeho súčastí na
návrhovú povodňovú vlnu Q100. Súčasťou posúdenia poldra je aj hydraulický výpočet lapača plavenín
a splavenín, kde sa požaduje preukázať, že navrhnutý technický spôsob realizácie zabezpečí účinnosť tohto
objektu aj pri prietoku Q100 a nedôjde k jeho preliatiu. Uvedené je potrebné preukázať dvojrozmerným
matematickým modelovaním prietoku povodňovej vlny uvedeným objektom, pričom ako výstup bude
požadovaná mapa rýchlostí a hĺbok pre maximálny povodňový prietok pre každý zo stavebných objektov.
Súčasťou predmetu zákazky je i prevedenie hydraulických výpočtov formou neustáleného nerovnomerného
prúdenia, ktoré budú preukazovať, že zostal minimálne zachovaný navrhnutý účinok sústavy poldrov z pohľadu
zníženia priebehu čiary hladiny povodňového prietoku Q100 (rozdiel medzi čiarou hladiny vypočítanou pred
realizovaním opatrení a medzi čiarou hladiny vypočítanou na prietok Q100 po jeho transformácií sústavou
poldrov). Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ vypracuje komplexné posúdenie účinku sústavy poldrov formou
výpočtu nerovnomerného neustáleného prúdenia, kde sa preukáže na základe výsledkov distribuovaného
zrážko-odtokového modelu postaveného nad povodím, ktoré aktívne prispieva k tvorbe prúdenia povrchovej
vody nad jednotlivými objektami a zároveň je súčasťou geografickej oblasti, ktorej ochranu má projekt za cieľ
(v zmysle definovania geografických oblastí v Pláne manažmentu povodňového rizika), že pre záverný profil
výpočtu, ktorý bude zároveň počiatočným bodom geografickej oblasti zostali minimálne zachované navrhnuté
parametre veľkosti ochráneného územia a počtu ochránených obyvateľov. Tieto sa budú preukazovať na
základe mapy, ktorá bude znázorňovať čiaru priebehu hladiny pri prietoku Q 100 v predmetnej geografickej
oblasti pred realizáciou opatrení a čiaru priebehu hladiny Q100 získaného na základe výpočtu transformačného
účinku sústavy poldrov. Je potrebné preukázať, že distribuovaný zrážko-odtokový model povodia po zaťažení
navrhovanou zrážkou má ako výsledok transformácie prúdenia vody riečnou sieťou k závernému profilu
výpočtu návrhový prietok Q100 pre príslušnú geografickú oblasť. Následne výpočet bude preukazovať proces
transformácie prúdenia vody riečnou sústavou s jednotlivými objektami poldrov k závernému profilu.
Transformovaný prietok získaný takýmto výpočtom bude použitý pre výpočet čiary priebehu hladiny
v geografickej oblasti, pričom je nevyhnutné postupovať v súlade s § 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré ustanovujú náležitosti pre
tvorbu mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.
Zoznam geografických oblastí:
(1) geografická oblasť Ľubica – Ľubica – ochránených 12 obyvateľov
(2) geografická oblasť Ľubica – Kežmarok – ochránených 107 obyvateľov.
Príloha opisu predmetu zákazky:
(1) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
II.
2.

PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY – minimálne technické parametre
požadované verejným obstarávateľom pre časť č. 2 predmetu zákazky
Všeobecné informácie

1.1. Popis projektu
Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch.
Z technického hľadiska sú rozčlenené na desať samostatných stavebných objektov:

Č. poldra
17
19
20
21
22
23
24
25
29
30

Tok

rkm toku

Šípková
Poľný potok
Lomnická rieka
Lomnická rieka
Lomnická rieka
Lomnická rieka

1,6
0,9
2,1
3,6
4,15
4,6

Kolačkovský potok
Šípková
Vyšný Toráč
Toráč

8,7
0,3
0,65
0,45

Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov – najmä dnového
priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu
zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie – kovovej zábrany priamo pred vtokom do
dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou
plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde
k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt
eliminácie rizika iných environmentálnych škôd.
Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých – najmä lesných porastov
ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie
pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo
v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým
efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale
predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho
hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov.
Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Hniezdno, Jakubany, Kolačkov,
Lomnička. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo – odtokových pomerov v oblasti
bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie
využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty.
Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých – najmä lesných porastov
ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie
pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo
v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým
efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale
predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho
hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených

korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj
bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia
v čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra
boli navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q 100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j. chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj
bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia
v čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra
boli navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q 1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q 100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra. Pre názornosť prikladáme priebeh transformácie takýchto vĺn pri nefunkčnom
dnovom priepuste.
1.2. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
2.

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa
Katastrálne územie Hniezdno, Jakubany, Kolačkov, Lomnička, okres Stará
Ľubovňa, Prešovský kraj
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce 962 63

Rozsah služieb

Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch, a to modelovaním dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov
(hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou
hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom
nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu
spôsobenému prúdením vody.
Súčasťou predmetu zákazky je i hydraulický výpočet nerovnomerného neustáleného prúdenia na návrhové
vlny a návrhové prietoky jednotlivých poldrov. Hydraulický výpočet musí preukázať, že navrhnuté parametre
dnového priepustu spĺňajú nasledovné parametre:
(1) dnová kyneta umožňuje pohyb ichtyofauny aj za nízkych prietokov (Q 270d),
(2) hydraulická clona musí byť navrhnutá tak, aby rýchlosť prúdenia vody cez ňu počas povodňových
prietokov je menšia, ako sú limitné hodnoty odolnosti navrhnutého materiálu a zároveň

(3) prúdenie cez hydraulickú clonu a následne dnovým priepustom je také, že v dnovom priepuste je režim
prúdenia vody s voľnou hladinou.
Hydraulický výpočet zároveň musí preukázať transformačný účinok objektu poldra a všetkých jeho súčastí na
návrhovú povodňovú vlnu Q100. Súčasťou posúdenia poldra je aj hydraulický výpočet lapača plavenín
a splavenín, kde sa požaduje preukázať, že navrhnutý technický spôsob realizácie zabezpečí účinnosť tohto
objektu aj pri prietoku Q100 a nedôjde k jeho preliatiu. Uvedené je potrebné preukázať dvojrozmerným
matematickým modelovaním prietoku povodňovej vlny uvedeným objektom, pričom ako výstup bude
požadovaná mapa rýchlostí a hĺbok pre maximálny povodňový prietok pre každý zo stavebných objektov.
Súčasťou predmetu zákazky je i prevedenie hydraulických výpočtov formou neustáleného nerovnomerného
prúdenia, ktoré budú preukazovať, že zostal minimálne zachovaný navrhnutý účinok sústavy poldrov z pohľadu
zníženia priebehu čiary hladiny povodňového prietoku Q100 (rozdiel medzi čiarou hladiny vypočítanou pred
realizovaním opatrení a medzi čiarou hladiny vypočítanou na prietok Q100 po jeho transformácií sústavou
poldrov). Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ vypracuje komplexné posúdenie účinku sústavy poldrov formou
výpočtu nerovnomerného neustáleného prúdenia, kde sa preukáže na základe výsledkov distribuovaného
zrážko-odtokového modelu postaveného nad povodím, ktoré aktívne prispieva k tvorbe prúdenia povrchovej
vody nad jednotlivými objektami a zároveň je súčasťou geografickej oblasti, ktorej ochranu má projekt za cieľ
(v zmysle definovania geografických oblastí v Pláne manažmentu povodňového rizika), že pre záverný profil
výpočtu, ktorý bude zároveň počiatočným bodom geografickej oblasti zostali minimálne zachované navrhnuté
parametre veľkosti ochráneného územia a počtu ochránených obyvateľov. Tieto sa budú preukazovať na
základe mapy, ktorá bude znázorňovať čiaru priebehu hladiny pri prietoku Q100 v predmetnej geografickej
oblasti pred realizáciou opatrení a čiaru priebehu hladiny Q100 získaného na základe výpočtu transformačného
účinku sústavy poldrov. Je potrebné preukázať, že distribuovaný zrážko-odtokový model povodia po zaťažení
navrhovanou zrážkou má ako výsledok transformácie prúdenia vody riečnou sieťou k závernému profilu
výpočtu návrhový prietok Q100 pre príslušnú geografickú oblasť. Následne výpočet bude preukazovať proces
transformácie prúdenia vody riečnou sústavou s jednotlivými objektami poldrov k závernému profilu.
Transformovaný prietok získaný takýmto výpočtom bude použitý pre výpočet čiary priebehu hladiny
v geografickej oblasti, pričom je nevyhnutné postupovať v súlade s § 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré ustanovujú náležitosti pre
tvorbu mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.
Zoznam geografických oblastí:
(1) geografická oblasť Jakubianka - Jakubany – ochránených 3 obyvatelia
(2) geografická oblasť Jakubianka – Nová Ľubovňa – ochránených 11 obyvateľov
(3) geografická oblasť Jakubianka – Stará Ľubovňa – ochránených 44 obyvateľov
(4) geografická oblasť Poprad – Nižné Ružbachy – ochránený 1 obyvateľ.
Príloha opisu predmetu zákazky:
(1) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
III.
1.

PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY – minimálne technické parametre
požadované verejným obstarávateľom pre časť č. 3 predmetu zákazky
Všeobecné informácie

1.1. Popis projektu

Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch.
Z technického hľadiska sú rozčlenené na osem samostatných stavebných objektov:
Č. poldra
16
18
26
27
28
31
32
34

tok
Holumnický potok
Lomnický potok
Jakubianka
Jakubianka
Jakubianka
Škapová
Škapová
Ľubotínka

rkm toku
10
5,05
15,5
17,1
18,6
1,3
3,6
14,25

Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov – najmä dnového
priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu
zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie – kovovej zábrany priamo pred vtokom do
dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou
plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde
k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt
eliminácie rizika iných environmentálnych škôd.
Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale
aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného
zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku
a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak
nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým
ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej
využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov.
Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale
aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného
zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a
zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak
nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým
ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej
využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj

bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia v
čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra boli
navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q 1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q 100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j. chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra.
Predmetom hydraulických výpočtov je návrh objektov prehrádzok na požadované parametre v zmysle
návrhových hodnôt prietoku podľa údajov z SHMU a zároveň výpočet transformácie povodňovej vlny počas
prechodu cez objekty poldrov. Návrhové parametre – n-ročné vody a návrhové vlny boli pre potreby projektu
obstarané z SHMÚ a sú priložené ako samostatná príloha k technickej správe. Pre každý objekt poldra bol
zostavený jednorozmerný matematický model. Na modelovanie bol použitý simulačný prostriedok MIKE 11. Je
to jednorozmerný matematický model pre simulovanie prúdenia, kvality vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje neustálené prúdenie
pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj
bystrinného prúdenia pomocou výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia v
čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty a mosty. Jednotlivé objekty poldra boli
navrhované tak, aby dnový priepust s hydraulickou clonou bezpečne previedol prietok na úrovni Q 1,
bezpečnostný prepad bol dimenzovaný tak, aby pri prechode povodňovej vlny Q100 zvýšenej o 60% (údaje
z SHMÚ sú IV. triedy spoľahlivosti, t.j chyba až do výšky 60%) pri nefunkčnom dnovom priepuste nedošlo
k preliatiu hrádze poldra. Pre názornosť prikladáme priebeh transformácie takýchto vĺn pri nefunkčnom
dnovom priepuste.
1.2. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
2.

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 2. etapa
Katastrálne územie Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince,
okres Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešovský kraj
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce 962 63

Rozsah služieb

Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane
súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených
na jednotlivých vodných tokoch, a to modelovaním dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov
(hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou
hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom
nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu
spôsobenému prúdením vody.
Súčasťou predmetu zákazky je i hydraulický výpočet nerovnomerného neustáleného prúdenia na návrhové
vlny a návrhové prietoky jednotlivých poldrov. Hydraulický výpočet musí preukázať, že navrhnuté parametre
dnového priepustu spĺňajú nasledovné parametre:
(1)
dnová kyneta umožňuje pohyb ichtyofauny aj za nízkych prietokov (Q 270d),
(2)
hydraulická clona musí byť navrhnutá tak, aby rýchlosť prúdenia vody cez ňu počas povodňových
prietokov je menšia, ako sú limitné hodnoty odolnosti navrhnutého materiálu a zároveň
(3)
prúdenie cez hydraulickú clonu a následne dnovým priepustom je také, že v dnovom priepuste je režim
prúdenia vody s voľnou hladinou.

Hydraulický výpočet zároveň musí preukázať transformačný účinok objektu poldra a všetkých jeho súčastí na
návrhovú povodňovú vlnu Q100. Súčasťou posúdenia poldra je aj hydraulický výpočet lapača plavenín
a splavenín, kde sa požaduje preukázať, že navrhnutý technický spôsob realizácie zabezpečí účinnosť tohto
objektu aj pri prietoku Q100 a nedôjde k jeho preliatiu. Uvedené je potrebné preukázať dvojrozmerným
matematickým modelovaním prietoku povodňovej vlny uvedeným objektom, pričom ako výstup bude
požadovaná mapa rýchlostí a hĺbok pre maximálny povodňový prietok pre každý zo stavebných objektov.
Súčasťou predmetu zákazky je i prevedenie hydraulických výpočtov formou neustáleného nerovnomerného
prúdenia, ktoré budú preukazovať, že zostal minimálne zachovaný navrhnutý účinok sústavy poldrov z pohľadu
zníženia priebehu čiary hladiny povodňového prietoku Q100 (rozdiel medzi čiarou hladiny vypočítanou pred
realizovaním opatrení a medzi čiarou hladiny vypočítanou na prietok Q100 po jeho transformácií sústavou
poldrov). Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ vypracuje komplexné posúdenie účinku sústavy poldrov formou
výpočtu nerovnomerného neustáleného prúdenia, kde sa preukáže na základe výsledkov distribuovaného
zrážko-odtokového modelu postaveného nad povodím, ktoré aktívne prispieva k tvorbe prúdenia povrchovej
vody nad jednotlivými objektami a zároveň je súčasťou geografickej oblasti, ktorej ochranu má projekt za cieľ
(v zmysle definovania geografických oblastí v Pláne manažmentu povodňového rizika), že pre záverný profil
výpočtu, ktorý bude zároveň počiatočným bodom geografickej oblasti zostali minimálne zachované navrhnuté
parametre veľkosti ochráneného územia a počtu ochránených obyvateľov. Tieto sa budú preukazovať na
základe mapy, ktorá bude znázorňovať čiaru priebehu hladiny pri prietoku Q 100 v predmetnej geografickej
oblasti pred realizáciou opatrení a čiaru priebehu hladiny Q100 získaného na základe výpočtu transformačného
účinku sústavy poldrov. Je potrebné preukázať, že distribuovaný zrážko-odtokový model povodia po zaťažení
navrhovanou zrážkou má ako výsledok transformácie prúdenia vody riečnou sieťou k závernému profilu
výpočtu návrhový prietok Q100 pre príslušnú geografickú oblasť. Následne výpočet bude preukazovať proces
transformácie prúdenia vody riečnou sústavou s jednotlivými objektami poldrov k závernému profilu.
Transformovaný prietok získaný takýmto výpočtom bude použitý pre výpočet čiary priebehu hladiny
v geografickej oblasti, pričom je nevyhnutné postupovať v súlade s § 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré ustanovujú náležitosti pre
tvorbu mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.
Zoznam geografických oblastí:
(1) geografická oblasť Holumnický potok – Ihľany – ochránený 1 obyvateľ
(2) geografická oblasť Holumnický potok – Jurské – ochránených 15 obyvateľov
(3) geografická oblasť Holumnický potok – Holumnica – ochránených 10 obyvateľov
(4) geografická oblasť Jakubianka – Jakubany – ochránených 3 obyvateľov
(5) geografická oblasť Jakubianka – Nová Ľubovňa – ochránených 12 obyvateľov
(6) geografická oblasť Jakubianka – Stará Ľubovňa – ochránených 54 obyvateľov
(7) geografická oblasť Poprad – Orlov – ochránený 1 obyvateľ
(8) geografická oblasť Torysa – Lipany – ochránený 1 obyvateľ.
Príloha opisu predmetu zákazky:
(1) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Príloha č. 4
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, na každú časť predmetu zákazky
samostatne, ktorej predmetom bude záväzok Zhotoviteľa poskytnúť plnenie v súlade s ustanoveniami
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).
Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle
§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti
zverejňovania faktúr a zmlúv 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
v Zmluve o dielo alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
Verejný obstarávateľ 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 o dielo 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.
Uzavretá Zmluvy o dielo nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným
obstarávateľom.

Minimálny obsah zmluvných podmienok pre časť č. 1 predmetu zákazky:
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení Autorského zákona
č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
31 577 920
2020475479
SK2020475479

IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

SK53 8180 0000 0070 0059 2044
SPSRSKBAXXX
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka
č. 115/S
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent, oddelenie výroby
bucan@vlm.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku v rámci uskutočneného
verejného obstarávania vyhláseného Výzvou na predloženie ponuky zo dňa 01. 04. 2019, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
na predmet zákazky „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia “ (ďalej len „Verejné
obstarávanie“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.

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 dielo v zmysle predloženej ponuky k Verejnému obstarávaniu (ďalej len „Ponuka“),
podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci
implementácie projektu „Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice“, v rámci operačného
programu Kvalita životného prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
viazané na vodný tok, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora

investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov; Špecifický cieľ: 2.1.1
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, kód projektu v ITMS2014+: 310021M076
(ďalej len „Projekt“), nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle
platných právnych predpisov.
Článok III.
Dielo a jeho dodanie
1.

Dielom podľa tejto Zmluvy je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu
vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov
umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice (ďalej len „Dielo“), v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.

2.

Dielo bude vykonané pre protipovodňové opatrenia v katastrálnom území Ruskinovce, Ľubica, Ľubické
kúpele, okres Kežmarok, Prešovský kraj, v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo
Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.

3.

Zozbierané dáta z Diela budú spracované a Zhotoviteľom dodané v elektronickej podobe v nasledovných
formátoch
a) textové a tabuľkové údaje v editovateľných formátoch *.doc a *.xls,
b) výstupy hydraulických výpočtov v rámci správy v ľubovoľnom formáte, pričom Zhotoviteľ zabezpečí
aj konverziu do formátu *.dfs0 pre zachovanie kompatibility s jestvujúcimi systémami používanými
Objednávateľom,
c) výkresové výstupy v štandardnom CAD formáte *.dwg, alebo *.dgn
na CD nosiči v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku (spolu 5 CD) a v tlačenej podobe
v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku v lehote podľa bodu 4. tohto Článku Zmluvy.

4.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo podľa tohto Článku Zmluvy riadne a včas, t. j. najneskôr
do 30 (slovom: tridsiatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi, na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví
Objednávateľa, Dielo podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy, a to najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich)
Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

6.

Po odovzdaní Diela podľa bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy Objednávateľ preverí, či toto má všetky
požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom
obstarávaní a v tejto Zmluve, a to do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní od jeho odovzdania. Ak má
Dielo podľa bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy všetky požadované vlastnosti, Objednávateľ potvrdí
jeho prevzatie osobitným písomným protokolom (ďalej len „Preberací protokol“) v 2 (slovom: dvoch)
vyhotoveniach. Podpisom Preberacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 (ďalej len „Príloha
č. 2“) tejto Zmluvy, sa Dielo považuje za kompletné, riadne vykonané a prevzaté. Ak Dielo podľa bodov
3. až 5. tohto Článku Zmluvy nemá všetky požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa
podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve, Dielo má vady, a nepovažuje sa za
kompletné a riadne vykonané Dielo. Objednávateľ všetky zistené vady písomne oznámi Zhotoviteľovi do
5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný
všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo
dňa doručenia písomného oznámenia o vadách Diela. Ak Zhotoviteľ odstráni všetky oznámené vady
v stanovenej lehote, Dielo sa považuje za kompletné a riadne vykonané, a Objednávateľ je povinný ho
prevziať a potvrdiť Preberacím protokolom. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne vykonané a včas
dodané Dielo.

7.

Vlastnícke právo k riadne zhotovenému kompletnému Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa
až po prevzatí Diela na základe Preberacieho protokolu v zmysle bodu 6. tohto Článku Zmluvy.

8.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2., v bode 3., v bode 4., v bode 5., v bode
6. tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
1 000,- EUR (slovom: tisíc eur).

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 nezapočítava na náhradu škody.

10.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
Článok IV.
Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve; ustanovenie bodu 13.
a 17. tohto Článku Zmluvy týmto nie je dotknuté. 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 je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách poskytnutých pri realizácii
predmetu tejto Zmluvy, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak.
Záväzok Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť nezaniká ani po ukončení tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích
osôb k týmto informáciám.

6.

Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonať náhodnú kontrolu realizácie Diela a/alebo jeho
časti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný za týmto účelom poskytnúť Objednávateľovi všestrannú
súčinnosť (napr. umožniť vstup do priestorov Zhotoviteľa, predložiť požadované dokumenty týkajúce sa
realizácie Diela, podať písomné vysvetlenia, zaslať na vyžiadanie Objednávateľa Dielo a pod.).
Objednávateľ je povinný nahlásiť Zhotoviteľovi presný termín vstupu do priestorov Zhotoviteľa za účelom
kontroly, najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred, a to telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú
adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak si Objednávateľ vyžiada od Zhotoviteľa
zaslanie Diela, Zhotoviteľ je povinný tak urobiť v zmysle pokynov Objednávateľa. V prípade, ak má Dielo
a/alebo jeho časť vady, Objednávateľ všetky zistené vady oznámi Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu
Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa doručenia
Diela. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 (slovom:
piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vadách Diela a/alebo jeho časti.

7.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 6. tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur).

8.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 7. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

9.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

10. Zhotoviteľ je v súvislosti s Projektom povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu najmä podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (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.
11. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením povinností
v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na vylúčení možnosti
liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka voči škode spôsobenej zo strany Zhotoviteľa
Objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu
vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany povinné najmä rešpektovať
vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia predmetu tejto Zmluvy.
13. Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri
uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych
subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov
tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3) tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel
plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
14. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa
uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.
15. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu Objednávateľa
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi
a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý nadobudne
platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link:
http://www.crz.gov.sk/).

16. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov
verejného sektora“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, musia byť v čase uzatvorenia Zmluvy
v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich
vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ
neuzatvorí túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú
podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona, ak sa
na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak
Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) Zákona.
17. Využitím subdodávateľov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za
plnenie predmetu tejto Zmluvy.
18. 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.
19. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v
súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela zhotoveného Zhotoviteľom
a povinností Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo
nezávislosť svojich zamestnancov.
20. 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.
21. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné
obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným
vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené
dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie
ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so
Zmluvou.
22. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre
tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané
informácie.

Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške xxx,- EUR (slovom: xxxeur), vrátane
DPH. Cena pozostáva zo sumy xxx,- EUR (slovom: xxxeur) a DPH vo výške xxx,- EUR (slovom: xxx eur).

Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie sa cena bez DPH s dovetkom, že Zhotoviteľ nie je platcom
DPH.
2.

Celková cena za Dielo podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy je konečná a obsahuje všetky náklady
Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
a tona základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí
Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia Článku III. bod 8. Zmluvy, pričom Preberací protokol bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

4.

Lehota splatnosti faktúry je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 60 (slovom:
šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhľadom na to, že predmet tejto
Zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci
implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku bolo medzi Zmluvnými
stranami dohodnuté v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť
ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.

6.

V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo podľa tohto Článku Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úroky
z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny za Dielo.
Článok VI.
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 dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
a) Zhotoviteľ neodstráni zistené vady Diela najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní v zmysle
ustanovenia Článku III. bod 6. a/alebo Článku IV. bod 6. tejto Zmluvy a/alebo,
b) Zhotoviteľ neodovzdá riadne vykonané kompletné Dielo podľa Článku III. bod 3. až 5. tejto Zmluvy
do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a/alebo,
c) dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona a/alebo
d) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušujú povinnosť zápisu v zmysle ustanovenia Článku IV.
bod 16. tejto Zmluvy.

3.

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

4.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.

5.

Zánikom tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zakotvené v tejto Zmluve
okrem nevysporiadaných práv a nárokov, nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky. 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: pätnástich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinkov odstúpenia od tejto Zmluvy.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

1.

Ak predmet Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia nového autorského
diela, alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva, v rozsahu, v akom to príslušné všeobecne
záväzné kogentné právne predpisy vyslovene nezakazujú, Zhotoviteľ momentom prevzatia Diela
Objednávateľom prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému dielu alebo
predmetu práv duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové
autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene
oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať,
spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa,
pričom jednorazová odmena za prevod je obsiahnutá v cene Diela.

2.

V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv tak,
ako je uvedené v bode 1. tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi momentom
prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa
prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv
duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto práva
nerušene pod svojím vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel,
prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť, či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, pričom
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.

3.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 1. a/alebo v bode 2. tohto Článku Zmluvy, je
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom:
päťtisíc eur).

4.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

5.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
Článok VIII.
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 Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku
Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia
odosielajúcej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka adresovaná,
o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej
vety bodu 1. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím)
kalendárnym dňom 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 Korešpondenčnej adresy a/alebo
e-mailovej adresy na doručovanie Zásielok.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.

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

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(link: http://www.crz.gov.sk/). Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

5.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, okrem ustanovení Článku VII. Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na dobu trvania (majetkových) práv
k Dielu v zmysle Autorského zákona.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, pričom 1 (slovom: jeden) rovnopis je
určený pre Zhotoviteľa a 2 (slovom: dva) rovnopisy sú určené 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.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Preberací protokol
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa: xx.xx. 2019

V ____________dňa: xx.xx. 2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

.............................................
xxx
xxx
xxx

Príloha č. 1
Špecifikácia diela
(pozn.: bude doplnené podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy pred podpisom Zmluvy so Zhotoviteľom)

PREBERACÍ PROTOKOL

Príloha č. 2

Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
(ďalej len „Odovzdávajúci“)
a
Preberajúci/Objednávateľ:
Názov: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, Slovenská republika
IČO: 31 577 920
Zastúpený: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
(ďalej len „Preberajúci“)
1. Podpisom tohto Preberacieho protokolu Odovzdávajúci potvrdzuje odovzdanie a Preberajúci potvrdzuje
prevzatie Diela v zmysle Zmluvy o dielo, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx uzatvorenej medzi Preberajúcim
a Odovzdávajúcim dňa xx.xx. 2019 (ďalej len „Zmluva“).
2. Dielo spĺňa všetky požiadavky v zmysle Zmluvy, predloženej Ponuky a podľa podmienok určených vo
Verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy.
Dielo spĺňa – nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx a je
– nie je v súlade s:
1. rozpočtom
2. osobitnými predpismi
3. zmluvami/objednávkami …………………………………………...
4. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
5. vnútornými predpismi
6. inými podmienkami
Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Preberajúci/Objednávateľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Finančnú operáciu overil vedúci zamestnanec a s jej realizáciou súhlasí.
Meno: ................................
Dátum: .......................
Podpis: .....................................

*nehodiace sa preškrtne

Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov
Obchodné meno Zhotoviteľa
Adresa sídla alebo miesta podnikania
IČO

Na dodaní predmetu Zmluvy

P.
č.

-

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*
Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo názov
subdodávateľa;
Adresa sídla alebo
miesta podnikania

Identifikačné
číslo alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Meno a priezvisko,
adresa trvalého
pobytu a dátum
narodenia osoby
oprávnenej konať
za subdodávateľa

IČO

Podiel
plnenia
Zmluvy v %

Predmet subdodávok

1.
2.
3.

V ........................., dňa ...................
................................................
meno a priezvisko,
funkcia, podpis**

*Nehodiace sa prečiarknite
**Podpis Zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene Zhotoviteľa
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Zhotoviteľa koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Minimálny obsah zmluvných podmienok pre časť č. 2 predmetu zákazky:
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení Autorského zákona
č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
31 577 920
2020475479
SK2020475479
SK35 8180 0000 0070 0060 0710
SPSRSKBAXXX
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka
č. 115/S
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent, oddelenie výroby
bucan@vlm.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno/Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku v rámci uskutočneného
verejného obstarávania vyhláseného Výzvou na predloženie ponuky zo dňa 01. 04. 2019, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
na predmet zákazky „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia “ (ďalej len „Verejné
obstarávanie“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.

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 dielo v zmysle predloženej ponuky k Verejnému obstarávaniu (ďalej len „Ponuka“),
podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci
implementácie projektu „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa“,
v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os:
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami,
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových
prístupov; Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, kód
projektu v ITMS2014+: 310021N097 (ďalej len „Projekt“), nakladanie s ktorými podlieha osobitným
predpisom a pravidlám v zmysle platných právnych predpisov.
Článok III.
Dielo a jeho dodanie

1.

2.

3.

Dielom podľa tejto Zmluvy je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu
vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov
umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v oblasti Levočských vrchov (ďalej len „Dielo“), v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.
Dielo bude vykonané pre protipovodňové opatrenia v katastrálnom území Hniezdno, Jakubany,
Kolačkov, Lomnička, okres Stará Lubovňa, Prešovský kraj, v zmysle predloženej Ponuky, podľa
podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.
Zozbierané dáta z Diela budú spracované a Zhotoviteľom dodané v elektronickej podobe v nasledovných
formátoch
a)
textové a tabuľkové údaje v editovateľných formátoch *.doc a *.xls,
b)
výstupy hydraulických výpočtov v rámci správy v ľubovoľnom formáte, pričom Zhotoviteľ
zabezpečí aj konverziu do formátu *.dfs0 pre zachovanie kompatibility s jestvujúcimi systémami
používanými Objednávateľom,
c)
výkresové výstupy v štandardnom CAD formáte *.dwg, alebo *.dgn
na CD nosiči v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku (spolu 5 CD) a v tlačenej podobe
v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku v lehote podľa bodu 4. tohto Článku Zmluvy.

4.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo podľa tohto Článku Zmluvy riadne a včas, t. j. najneskôr
do 30 (slovom: tridsiatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi, na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví
Objednávateľa, Dielo podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy, a to najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich)
Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

6.

Po odovzdaní Diela podľa bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy Objednávateľ preverí, či toto má všetky
požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom
obstarávaní a v tejto Zmluve, a to do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní od jeho odovzdania. Ak
má Dielo podľa bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy všetky požadované vlastnosti, Objednávateľ potvrdí
jeho prevzatie osobitným písomným protokolom (ďalej len „Preberací protokol“) v 2 (slovom: dvoch)
vyhotoveniach. Podpisom Preberacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 (ďalej len „Príloha č.
2“) tejto Zmluvy, sa Dielo považuje za kompletné, riadne vykonané a prevzaté. Ak Dielo podľa bodov
3. až 5. tohto Článku Zmluvy nemá všetky požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa
podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve, Dielo má vady, a nepovažuje sa za
kompletné a riadne vykonané Dielo. Objednávateľ všetky zistené vady písomne oznámi Zhotoviteľovi
do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný
všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo
dňa doručenia písomného oznámenia o vadách Diela. Ak Zhotoviteľ odstráni všetky oznámené vady
v stanovenej lehote, Dielo sa považuje za kompletné a riadne vykonané, a Objednávateľ je povinný ho
prevziať a potvrdiť Preberacím protokolom. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne vykonané
a včas dodané Dielo.

7.

Vlastnícke právo k riadne zhotovenému kompletnému Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa
až po prevzatí Diela na základe Preberacieho protokolu v zmysle bodu 6. tohto Článku Zmluvy.

8.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2., v bode 3., v bode 4., v bode 5., v bode
6. tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
1 000,- EUR (slovom: tisíc eur).

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 nezapočítava na náhradu škody.

10.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom:
pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie
Zhotoviteľovi.
Článok IV.
Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve; ustanovenie bodu 13.
a 17. tohto Článku Zmluvy týmto nie je dotknuté. 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 je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách poskytnutých pri realizácii
predmetu tejto Zmluvy, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak.
Záväzok Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť nezaniká ani po ukončení tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích
osôb k týmto informáciám.

6.

Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonať náhodnú kontrolu realizácie Diela a/alebo jeho
časti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný za týmto účelom poskytnúť Objednávateľovi všestrannú
súčinnosť (napr. umožniť vstup do priestorov Zhotoviteľa, predložiť požadované dokumenty týkajúce
sa realizácie Diela, podať písomné vysvetlenia, zaslať na vyžiadanie Objednávateľa Dielo a pod.).
Objednávateľ je povinný nahlásiť Zhotoviteľovi presný termín vstupu do priestorov Zhotoviteľa za
účelom kontroly, najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred, a to telefonicky alebo e-mailom na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak si Objednávateľ vyžiada od
Zhotoviteľa zaslanie Diela, Zhotoviteľ je povinný tak urobiť v zmysle pokynov Objednávateľa. V prípade,
ak má Dielo a/alebo jeho časť vady, Objednávateľ všetky zistené vady oznámi Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo
dňa doručenia Diela. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však
do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vadách Diela a/alebo jeho
časti.

7.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 6. tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur).

8.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 7. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

9.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

10.

Zhotoviteľ je v súvislosti s Projektom povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu najmä podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (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.

11.

12.

Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením povinností
v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na vylúčení možnosti
liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka voči škode spôsobenej zo strany
Zhotoviteľa Objednávateľovi.
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu
vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany povinné najmä rešpektovať
vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia predmetu tejto Zmluvy.

13.

Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri
uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych
subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov
tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3) tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel
plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.

14.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa
uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy.

15.

V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom
subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná formou dodatku k tejto Zmluve,
ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky (link: http://www.crz.gov.sk/).

16.

Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov
verejného sektora“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, musia byť v čase uzatvorenia Zmluvy
v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na
nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ
neuzatvorí túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú
podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona, ak
sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak
Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) Zákona.

17.

Využitím subdodávateľov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa
za plnenie predmetu tejto Zmluvy.

18.

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.

19.

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

20.

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.

21.

Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné
obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným
vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené
dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie
ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so
Zmluvou.

22.

Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre
tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť
získané informácie.
Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške xxx,- EUR (slovom: xxxeur), vrátane
DPH. Cena pozostáva zo sumy xxx,- EUR (slovom: xxxeur) a DPH vo výške xxx,- EUR (slovom: xxx
eur).

Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie sa cena bez DPH s dovetkom, že Zhotoviteľ nie je platcom
DPH.

2.

Celková cena za Dielo podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy je konečná a obsahuje všetky náklady
Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
a tona základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí
Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia Článku III. bod 8. Zmluvy, pričom Preberací protokol bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

4.

Lehota splatnosti faktúry je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 60 (slovom:
šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhľadom na to, že predmet tejto
Zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci
implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku bolo medzi
Zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť

ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
6.

V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo podľa tohto Článku Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úroky
z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny za Dielo.
Článok VI.
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 dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
a)

3.

Zhotoviteľ neodstráni zistené vady Diela najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní
v zmysle ustanovenia Článku III. bod 6. a/alebo Článku IV. bod 6. tejto Zmluvy a/alebo,
b)
Zhotoviteľ neodovzdá riadne vykonané kompletné Dielo podľa Článku III. bod 3. až 5. tejto
Zmluvy do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a/alebo,
c)
dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona a/alebo
d)
Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušujú povinnosť zápisu v zmysle ustanovenia Článku
IV. bod 16. tejto Zmluvy.
Porušenie Zmluvy podľa bodu 2. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v
zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka.

4.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.

5.

Zánikom tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zakotvené v tejto Zmluve
okrem nevysporiadaných práv a nárokov, nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky. 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: pätnástich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinkov odstúpenia od tejto Zmluvy.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

1.

Ak predmet Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia nového
autorského diela, alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva, v rozsahu, v akom to príslušné
všeobecne záväzné kogentné právne predpisy vyslovene nezakazujú, Zhotoviteľ momentom prevzatia
Diela Objednávateľom prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému
dielu alebo predmetu práv duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade
o majetkové autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne
a neobmedzene oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez
osobitného súhlasu Zhotoviteľa, pričom jednorazová odmena za prevod je obsiahnutá v cene Diela.

2.

V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv
tak, ako je uvedené v bode 1. tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi momentom

prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa
prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv
duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto práva
nerušene pod svojím vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel,
prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť, či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, pričom
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.
3.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 1. a/alebo v bode 2. tohto Článku Zmluvy,
je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom:
päťtisíc eur).

4.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

5.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom:
pätnástich) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie
Zhotoviteľovi.
Článok VIII.
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 Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku
Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia
odosielajúcej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka adresovaná,
o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej
vety bodu 1. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím)
kalendárnym dňom 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 Korešpondenčnej adresy a/alebo
e-mailovej adresy na doručovanie Zásielok.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.

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

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(link: http://www.crz.gov.sk/). Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, okrem ustanovení Článku VII. Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na dobu trvania (majetkových) práv
k Dielu v zmysle Autorského zákona.

5.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, pričom 1 (slovom: jeden) rovnopis je určený
pre Zhotoviteľa a 2 (slovom: dva) rovnopisy sú určené 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.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Preberací protokol
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa: xx.xx. 2019

V ____________dňa: xx.xx. 2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

.............................................
xxx
xxx
xxx

Príloha č. 1
Špecifikácia diela
(pozn.: bude doplnené podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy pred podpisom Zmluvy so Zhotoviteľom)

PREBERACÍ PROTOKOL

Príloha č. 2

Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
(ďalej len „Odovzdávajúci“)
a
Preberajúci/Objednávateľ:
Názov: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, Slovenská republika
IČO: 31 577 920
Zastúpený: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
(ďalej len „Preberajúci“)
1.
2.

Podpisom tohto Preberacieho protokolu Odovzdávajúci potvrdzuje odovzdanie a Preberajúci potvrdzuje
prevzatie Diela v zmysle Zmluvy o dielo, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx uzatvorenej medzi Preberajúcim
a Odovzdávajúcim dňa xx.xx. 2019 (ďalej len „Zmluva“).
Dielo spĺňa všetky požiadavky v zmysle Zmluvy, predloženej Ponuky a podľa podmienok určených vo
Verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy.

Dielo spĺňa – nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx a
je – nie je v súlade s:
1.
rozpočtom
2.
osobitnými predpismi
3.
zmluvami/objednávkami …………………………………………...
4.
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
5.
vnútornými predpismi
6.
inými podmienkami
Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Preberajúci/Objednávateľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Finančnú operáciu overil vedúci zamestnanec a s jej realizáciou súhlasí.
Meno: ................................
Dátum: .......................
Podpis: .....................................

*nehodiace sa preškrtne

Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov
Obchodné meno Zhotoviteľa
Adresa sídla alebo miesta podnikania
IČO

Na dodaní predmetu Zmluvy
-

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P. č.

Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo názov
subdodávateľa;
Adresa sídla alebo
miesta podnikania

Identifikačné číslo
alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Meno a priezvisko,
adresa trvalého
pobytu a dátum
narodenia osoby
oprávnenej konať
za subdodávateľa

IČO

Podiel plnenia
Zmluvy v %

Predmet
subdodávok

1.
2.
3.

V ........................., dňa ...................
................................................
meno a priezvisko,
funkcia, podpis**
*Nehodiace sa prečiarknite
**Podpis Zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene Zhotoviteľa
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Zhotoviteľa koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Minimálny obsah zmluvných podmienok pre časť č. 3 predmetu zákazky:
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení Autorského zákona
č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
31 577 920
2020475479
SK2020475479
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka
č. 115/S
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent, oddelenie výroby
bucan@vlm.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku v rámci uskutočneného
verejného obstarávania vyhláseného Výzvou na predloženie ponuky zo dňa 01. 04. 2019, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
na predmet zákazky „Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia “ (ďalej len „Verejné
obstarávanie“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.

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 dielo v zmysle predloženej ponuky k Verejnému obstarávaniu (ďalej len „Ponuka“),
podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci
implementácie projektu „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 2. etapa“, v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami viazané na vodný tok, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os: 2. Adaptácia na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1
Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov; Špecifický cieľ:
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, kód projektu v ITMS2014+: [*] (ďalej
len „Projekt“), nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle platných
právnych predpisov.
Článok III.
Dielo a jeho dodanie

1.

2.

3.

Dielom podľa tejto Zmluvy je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu
vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov
umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v oblasti Levočských vrchov (ďalej len „Dielo“), v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.
Dielo bude vykonané pre protipovodňové opatrenia v katastrálnom území Bajerovce, Blažov, Hniezdno,
Jakubany, Majerka, Stotince okres Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov Prešovský kraj, v zmysle
predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve.
Zozbierané dáta z Diela budú spracované a Zhotoviteľom dodané v elektronickej podobe v nasledovných
formátoch
a) textové a tabuľkové údaje v editovateľných formátoch *.doc a *.xls,
b) výstupy hydraulických výpočtov v rámci správy v ľubovoľnom formáte, pričom Zhotoviteľ zabezpečí
aj konverziu do formátu *.dfs0 pre zachovanie kompatibility s jestvujúcimi systémami používanými
Objednávateľom,
c) výkresové výstupy v štandardnom CAD formáte *.dwg, alebo *.dgn
na CD nosiči v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku (spolu 5 CD) a v tlačenej podobe
v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku v lehote podľa bodu 4. tohto Článku Zmluvy.

4.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo podľa tohto Článku Zmluvy riadne a včas, t. j. najneskôr
do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi, na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví
Objednávateľa, Dielo podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy, a to najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich)
Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

6.

Po odovzdaní Diela podľa bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy Objednávateľ preverí, či toto má všetky
požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní
a v tejto Zmluve, a to do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní od jeho odovzdania. Ak má Dielo podľa
bodov 3. až 5. tohto Článku Zmluvy všetky požadované vlastnosti, Objednávateľ potvrdí jeho prevzatie
osobitným písomným protokolom (ďalej len „Preberací protokol“) v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach.
Podpisom Preberacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 (ďalej len „Príloha č. 2“) tejto Zmluvy,
sa Dielo považuje za kompletné, riadne vykonané a prevzaté. Ak Dielo podľa bodov 3. až 5. tohto Článku
Zmluvy nemá všetky požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo
Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve, Dielo má vady, a nepovažuje sa za kompletné a riadne vykonané
Dielo. Objednávateľ všetky zistené vady písomne oznámi Zhotoviteľovi do 5 (slovom: piatich) pracovných
dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady odstrániť
bezodkladne, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia o vadách Diela. Ak Zhotoviteľ odstráni všetky oznámené vady v stanovenej lehote, Dielo sa
považuje za kompletné a riadne vykonané, a Objednávateľ je povinný ho prevziať a potvrdiť Preberacím
protokolom. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne vykonané a včas dodané Dielo.

7.

Vlastnícke právo k riadne zhotovenému kompletnému Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa
až po prevzatí Diela na základe Preberacieho protokolu v zmysle bodu 6. tohto Článku Zmluvy.

8.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2., v bode 3., v bode 4., v bode 5., v bode 6.
tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
1 000,- EUR (slovom: tisíc eur).

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 nezapočítava na náhradu škody.

10. Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
Článok IV.
Iné práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve; ustanovenie bodu 13.
a 17. tohto Článku Zmluvy týmto nie je dotknuté. 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 je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách poskytnutých pri realizácii
predmetu tejto Zmluvy, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak.
Záväzok Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť nezaniká ani po ukončení tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích
osôb k týmto informáciám.

6.

Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonať náhodnú kontrolu realizácie Diela a/alebo jeho
časti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný za týmto účelom poskytnúť Objednávateľovi všestrannú
súčinnosť (napr. umožniť vstup do priestorov Zhotoviteľa, predložiť požadované dokumenty týkajúce sa
realizácie Diela, podať písomné vysvetlenia, zaslať na vyžiadanie Objednávateľa Dielo a pod.).
Objednávateľ je povinný nahlásiť Zhotoviteľovi presný termín vstupu do priestorov Zhotoviteľa za účelom
kontroly, najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred, a to telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú
adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak si Objednávateľ vyžiada od Zhotoviteľa
zaslanie Diela, Zhotoviteľ je povinný tak urobiť v zmysle pokynov Objednávateľa. V prípade, ak má Dielo
a/alebo jeho časť vady, Objednávateľ všetky zistené vady oznámi Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu
Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa doručenia
Diela. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 (slovom:
piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vadách Diela a/alebo jeho časti.

7.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 6. tohto Článku Zmluvy, je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur).

8.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 7. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

9.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom: pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

10. Zhotoviteľ je v súvislosti s Projektom povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu najmä podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (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.
11. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením povinností
v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na vylúčení možnosti
liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka voči škode spôsobenej zo strany Zhotoviteľa
Objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu
vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany povinné najmä rešpektovať
vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia predmetu tejto Zmluvy.
13. Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri
uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych
subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov
tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3) tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel
plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
14. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa
uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.
15. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu Objednávateľa
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi
a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý nadobudne
platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link:
http://www.crz.gov.sk/).
16. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov
verejného sektora“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, musia byť v čase uzatvorenia Zmluvy
v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich
vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ
neuzatvorí túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú
podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona, ak sa
na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak
Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) Zákona.
17. Využitím subdodávateľov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za
plnenie predmetu tejto Zmluvy.
18. 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.
19. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v
súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela zhotoveného Zhotoviteľom
a povinností Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo
nezávislosť svojich zamestnancov.
20. 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.
21. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné
obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným
vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené
dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie
ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so
Zmluvou.
22. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre
tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané
informácie.
Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške xxx,- EUR (slovom: xxxeur), vrátane
DPH. Cena pozostáva zo sumy xxx,- EUR (slovom: xxxeur) a DPH vo výške xxx,- EUR (slovom: xxx eur).

Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie sa cena bez DPH s dovetkom, že Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2.

Celková cena za Dielo podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy je konečná a obsahuje všetky náklady
Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
a tona základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí
Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia Článku III. bod 8. Zmluvy, pričom Preberací protokol bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

4.

Lehota splatnosti faktúry je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 60 (slovom:
šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhľadom na to, že predmet tejto
Zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci
implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku bolo medzi Zmluvnými
stranami dohodnuté v súlade s ustanovením § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju
Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.

6.

V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo podľa tohto Článku Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úroky
z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny za Dielo.

Článok VI.
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 dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní 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 odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
a)
b)
c)
d)

Zhotoviteľ neodstráni zistené vady Diela najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní v zmysle
ustanovenia Článku III. bod 6. a/alebo Článku IV. bod 6. tejto Zmluvy a/alebo,
Zhotoviteľ neodovzdá riadne vykonané kompletné Dielo podľa Článku III. bod 3. až 5. tejto Zmluvy
do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a/alebo,
dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona a/alebo
Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušujú povinnosť zápisu v zmysle ustanovenia Článku IV.
bod 16. tejto Zmluvy.

3.

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

4.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.

5.

Zánikom tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zakotvené v tejto Zmluve
okrem nevysporiadaných práv a nárokov, nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky. 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: pätnástich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinkov odstúpenia od tejto Zmluvy.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia o právach duševného vlastníctva

1.

Ak predmet Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia nového
autorského diela, alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva, v rozsahu, v akom to príslušné
všeobecne záväzné kogentné právne predpisy vyslovene nezakazujú, Zhotoviteľ momentom prevzatia
Diela Objednávateľom prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému
dielu alebo predmetu práv duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade
o majetkové autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne
a neobmedzene oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez
osobitného súhlasu Zhotoviteľa, pričom jednorazová odmena za prevod je obsiahnutá v cene Diela.

2.

V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv
tak, ako je uvedené v bode 1. tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi momentom
prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa
prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv
duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto práva
nerušene pod svojím vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť,
rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel,

prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť, či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, pričom
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.
3.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 1. a/alebo v bode 2. tohto Článku Zmluvy,
je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

4.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy požadovať aj
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška
zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

5.

Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody podľa tohto Článku Zmluvy je splatná do 15 (slovom:
pätnástich) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom na jej zaplatenie
Zhotoviteľovi.
Článok VIII.
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 Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku
Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia
odosielajúcej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka adresovaná,
o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej
vety bodu 1. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím)
kalendárnym dňom 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 Korešpondenčnej adresy a/alebo
e-mailovej adresy na doručovanie Zásielok.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.

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

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(link: http://www.crz.gov.sk/). Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

5.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, okrem ustanovení Článku VII. Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na dobu trvania (majetkových) práv
k Dielu v zmysle Autorského zákona.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, pričom 1 (slovom: jeden) rovnopis je určený
pre Zhotoviteľa a 2 (slovom: dva) rovnopisy sú určené 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.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Preberací protokol
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa: xx.xx. 2019

V ____________dňa: xx.xx. 2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

.............................................
xxx
xxx
xxx

Príloha č. 1
Špecifikácia diela
(pozn.: bude doplnené podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy pred podpisom Zmluvy so Zhotoviteľom)

PREBERACÍ PROTOKOL

Príloha č. 2

Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
(ďalej len „Odovzdávajúci“)
a
Preberajúci/Objednávateľ:
Názov: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, Slovenská republika
IČO: 31 577 920
Zastúpený: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
(ďalej len „Preberajúci“)
1.
2.

Podpisom tohto Preberacieho protokolu Odovzdávajúci potvrdzuje odovzdanie a Preberajúci potvrdzuje
prevzatie Diela v zmysle Zmluvy o dielo, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx uzatvorenej medzi Preberajúcim
a Odovzdávajúcim dňa xx.xx. 2019 (ďalej len „Zmluva“).
Dielo spĺňa všetky požiadavky v zmysle Zmluvy, predloženej Ponuky a podľa podmienok určených vo
Verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy.

Dielo spĺňa – nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, reg. číslo VLM: xxx/2019/xxx a
je – nie je v súlade s:
1. rozpočtom
2. osobitnými predpismi
3. zmluvami/objednávkami …………………………………………...
4. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
5. vnútornými predpismi
6. inými podmienkami
Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Preberajúci/Objednávateľ:
Meno: ................................

Dátum: .......................

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

Finančnú operáciu overil vedúci zamestnanec a s jej realizáciou súhlasí.
Meno: ................................
Dátum: .......................
Podpis: .....................................

*nehodiace sa preškrtne

Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov
Obchodné meno Zhotoviteľa
Adresa sídla alebo miesta podnikania
IČO

Na dodaní predmetu Zmluvy

P.
č.

-

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*
Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo názov
subdodávateľa;
Adresa sídla alebo
miesta podnikania

Identifikačné
číslo alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Meno a priezvisko,
adresa trvalého
pobytu a dátum
narodenia osoby
oprávnenej konať
za subdodávateľa

IČO

Podiel
plnenia
Zmluvy v %

Predmet subdodávok

1.
2.
3.

V ........................., dňa ...................
................................................
meno a priezvisko,
funkcia, podpis**
*Nehodiace sa prečiarknite
**Podpis Zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene Zhotoviteľa
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Zhotoviteľa koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

