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

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
„Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Adresa:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
Osoba oprávnená konať za verejného bankové informácie:
obstarávateľa:
SK6756000000000017316001
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
BIC (SWIFT): KOMA SK 2X
2. Identifikačné údaje kontaktného miesta
Názov:
PP & P Co., s.r.o.
Adresa:
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO:
35 933 852
Osoba oprávnená konať za Spoločnosť:
Ing. Lucia Veselská, konateľ

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

3. Označenie verejného obstarávania
Názov predmetu zákazky:
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie.
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb

☐
☐
☒

Hlavné miesto poskytovania služieb
oblasť Levočských vrchov, okresy Kežmarok, Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa,
Prešovský kraj, Košický kraj.
NUTS kód: SK041, SK042
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4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zhotovenie Diela pod názvom: Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti
Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, v rozsahu a obsahu § 9
Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vrátane položkového rozpočtu stavby
a výkazu výmer stavby.
Podrobný Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
39 850,00 EUR 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
71220000-6 Návrhárske a architektonické služby
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
71222000-0 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71322400-5 Projektovanie priehrad
71322100-2 Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71354400-8 Hydrografické služby
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky): 30 (tridsať) Kalendárnych dní.
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.
2.) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona nie
je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona.
3.) Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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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:
Neuplatňuje sa.
7. Druh postupu
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
☐
Náklady/Cena
☒
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu
zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú)
cenu za predmet zákazky bez dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste podľa zostaveného
poradia podľa výšky ponukovej ceny vzostupne. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa
výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.
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
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.
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5.) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 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) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy podpísaný uchádzačom
alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí
byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny,
2) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny,
3) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v bode 5. tejto Výzvy,
4) Špecifikácia ponúkaných služieb podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy; citovaný dokument musí byť
podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
5) Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 7. tejto Výzvy podpísaná uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny.
6) Dokument s časťou znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky podľa
Prílohy č. 4 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.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2016, 10:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
e.mail: pppco@pppco.sk.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
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Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2016, 11:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie
8. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu
s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny
dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči 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 financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa
a spolufinancovaný z Operačného programu kvalita životného prostredia
(2014SK16M1OP002).
5.) Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ musí vziať na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo sa
stáva súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov
a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia
štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení, pričom obsahu
týchto dokumentov je dostupný na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.
6.) Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť
pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa
článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 –
469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným
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oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a
nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
9. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Opis predmetu zákazky.
4.) Obchodné podmienky.
10. Podpis osoby oprávnenej konať za verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis:

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 25.10.2016
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Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.
2.

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

3.

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

4.

5.

Právna forma
(fyzická osoba, právnická osoba, skupina dodávateľov, združenie, atď.)
....................................................................................................................................................
Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik: ÁNO/NIE

6.

Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ:

7.

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

8.

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

9.

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

ÁNO/NIE

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

Dátum: .............................................................
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Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky a časovými termínmi v nej uvedenými,
ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Projekt
protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie.
2.
Cena našej ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.2. DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.3. Cena vrátane DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
1.

3.

4.

5.
6.

7.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej <názov
vedúceho člena/nami> pre toto Verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme
ponuku v tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen skupiny
dodávateľov v <skupine> potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne
a nerozdielne za realizáciu Zmluvy o dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať
pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu Zmluvy
o dielo vrátane platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý
čas realizácie Zmluvy o dielo.]
Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na zhotovenie
Diela, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením Zmluvy
o dielo.
Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že sme:
(i) nepredložili ani nepredložíme ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by nám na základe
Zmluvy o dielo mohla vyplynúť nejaká výhoda,
(ii) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody
v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelíme, nevyhľadávali a ani
nevyhľadáme či neprijali a ani neprijmeme, ak by bola takáto výhoda založená na
nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by
stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy o dielo.
Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať 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: .......................................................
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Príloha č. 3
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je zhotovenie Diela pod názvom: Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti
Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu a obsahu
§ 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vrátane položkového rozpočtu stavby a výkazu
výmer stavby.
Názov predmetu zákazky: Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov –
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Hlavné miesto alebo lokalita poskytnutia služieb: oblasť Levočských vrchov, okresy Kežmarok,
Levoča, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Košický kraj.
Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách:
Hlavný kód CPV
71220000-6 Návrhárske a architektonické služby
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
71222000-0 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71322400-5 Projektovanie priehrad
71322100-2 Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71354400-8 Hydrografické služby
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Lehota zhotovenia Diela: do 30 (tridsiatich) dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.
2.

PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Projektová dokumentácia bude vyhotovená v stupni / na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie
(ďalej len „DSP“ alebo „Dielo“). DSP bude riešiť posúdenie navrhnutých profilov v zmysle návrhu
telesa suchého poldra a preverenia účinku každého poldra z pohľadu transformácie povodňovej vlny
(prietokovú vlnu pre návrhový profil poldra je povinný si Zhotoviteľ zabezpečiť od Slovenského
hydrometeorologického ústavu a bude súčasťou DSP) formou výpočtu neustáleného
nerovnomerného prúdenia.
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Hydrotechnické výpočty transformácie povodňovej vlny musia byť dodané okrem tabuľkovej formy
aj vo forme súborov *.dfs0, kompatibilnou s databázou používanou verejným obstarávateľom v rámci
technického posúdenia zrážkovo - odtokových pomerov v oblasti bývalého Vojenského obvodu
Javorina. Hydraulické a hydrotechnické posúdenie bude zároveň obsahovať preverenie potreby
návrhu stabilizačných a protisplaveninových a protiplaveninových opatrení v korytách vodných
tokov a aj mimo korýt, aby nedochádzalo pri prevádzke suchého poldra k rizikovým a negatívnym
javom spôsobeným pohybom dnového a plaveného materiálu. Súčasťou zákazky je i vypracovanie
projektovej dokumentácie týchto opatrení. Rovnako je potrebné zabezpečiť eliminovanie vplyvu na
ichtyologický režim vodného toku.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia
(DSP) je potrebné vypracovať podľa nasledujúcej špecifikácie:
Textová a grafická časť
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
b) začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený na realizovanie
stavby, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc
pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1 : 5 000),
c) technické riešenie stavby, jej členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné
požiadavky stavby,
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd,
dopravné napojenie vrátane parkovania , zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na
dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
f) údaje o prevádzke vrátane základných technických parametrov navrhovaných zariadení, údaje o
druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhláška č. 184/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov), ktoré vzniknú
pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem komunálnych odpadov),
g) údaje o vplyve stavby a jej prevádzky na zdravie a životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu
ochranu, vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a
návrh na zriadenie ochranného pásma,
h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo
pamiatkové zóny,
i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti
geologických, inžinierskogeologických a hydrologických pomerov v území,
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
l) rozsah a usporiadanie staveniska.
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Podrobnejšie členenie dokumentácie
A. Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje stavby a investora.
2. Základné údaje o stavbe
• stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické
a technické riešenie s uvedením navrhovaných parametrov,
• charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia,
kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu),
• vplyv stavby a jej prevádzky na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo
odstránenia prípadných negatívnych vplyvov,
• odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej obrany.
3.
Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie.
4.
Podmieňujúce predpoklady
•
•
•
•
•
•

preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na
uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,
súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,
pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a
možností,
vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej
dopravy,
zabezpečenie energií a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a
dopravy pre výrobné zariadenia,
počet pracovníkov pre prevádzku v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

B. Výkresy
1. Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a
ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu
poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, v oblastiach, v ktorých to prichádza do úvahy
(prehľadná situácia oblasti).
2. Situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje:
• vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na
rozvodné siete, pripojenie na komunikačnú sieť,
• zákres existujúcich podzemných rozvodných sietí, prípadne iných zariadení,
• vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na
výrub,
• vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácii.
Situácia stavby sa spracúva v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych
líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1:2000 alebo
1:5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy
stavby v mierke 1:10.000 až 1: 50.000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu
(§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.).
3. Návrh architektonického a technického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.
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Zoznam profilov pre návrh poldrov:
Číslo poldra
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35

Potok
Holumnický potok
Šípková
Lomnický potok
Poľný potok
Lomnická rieka
Lomnická rieka
Lomnická rieka
Lomnická rieka
Kolačkovský potok
Šípková
Jakubianka
Jakubianka
Jakubianka
Vyšný Toráč
Toráč
Škapová
Škapová
Ľubotínka
Šambronka

Príloha – mapa vo formáte *.pdf
Dielo pozostáva z nasledovných častí:
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane potrebných prieskumov
a dokladov: 6x v papierovej forme a 1x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg,
doc, xls,...)
b) Vypracovanie položkového rozpočtu stavby a výkazu výmer stavby 6x v papierovej forme a 1x
na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch xls)
c) Zhotoviteľ je povinný vykonať aj ďalšie činnosti, ktoré podmieňujú získanie potrebných
povolení pre zahájenie výstavby.
Predmet zákazky musí byť zhotovený v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie stavby
(projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu v súlade s § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
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Príloha č. 4
OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude
záväzok budúceho 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“).
1.2. 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 objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného
zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich
identifikačných údajov uvedených na zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
1.3. 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 tieto minimálne podmienky, resp. doplniť ďalšie
(zmluvné) podmienky, ktoré však nesmú:
d) byť v rozpore s verejným obstarávateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani
ich nesmú meniť alebo upravovať;
e) meniť povahu alebo rozširujú rozsah zmluvy;
f) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
1.4. Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
1.5. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
verejným obstarávateľom.
Minimálny obsah zmluvných podmienok:

Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie
Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

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

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Registrácia:

31577920
2020475479
SK2020475479
SK6756000000000017316001
KOMA SK 2X
Štátny podnik zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 115/S

Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Email:

Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent oddelenia výroby
bucan@vlm.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Email:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku v rámci
uskutočneného verejného obstarávania na základe Výzvy na predloženie ponuky - zákazka
s nízkou hodnotou 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“),
„Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie“, zo dňa 25. 10. 2016 (ďalej len „Výzva“) a zároveň splnil aj ostatné
podmienky Výzvy.

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 Výzve a v tejto Zmluve.

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

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielo, ktoré má byť vykonané na základe
tejto Zmluvy je spolufinancované z prostriedkov Európskej únie, 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 zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v
rozsahu a obsahu § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vrátane položkového
rozpočtu stavby a výkazu výmer stavby a v rozsahu a obsahu podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, s názvom: „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti
Levočských vrchov – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie“ (ďalej len „Dielo“),
v rámci projektu Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov (ďalej len
„Projekt“).

2.

Dielo bude pozostávať z nasledovných činností, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa
vykonať:
2.1. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane potrebných prieskumov a
dokladov: 6x v papierovej forme a 1x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch
dwg, doc, xls,...)
2.2. položkový rozpočet stavby a výkazu výmer stavby 6x v papierovej forme a 1x na CD v
elektronickej forme (CD vo formátoch xls)
2.3. ďalšie činnosti, ktoré podmieňujú získanie potrebných povolení pre zahájenie výstavby.

3.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo podľa bodu 2. tohto Článku Zmluvy riadne
a včas, t.j. najneskôr do [•] (slovom: [•]) Kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy, v zmysle
podmienok určených vo Výzve, v Ponuke a v tejto Zmluve.

4.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi, na korešpondenčnej adrese uvedenej
v záhlaví Objednávateľa, Dielo v slovenskom jazyku, najneskôr do [•] (slovom: [•])
Kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy. Celková lehota na dodanie kompletného Diela
podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy musí byť zachovaná.

5.

Po odovzdaní dokumentov podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy, Objednávateľ preverí, či tieto
majú všetky požadované vlastnosti v zmysle Výzvy, Ponuky a tejto Zmluvy, a to do 7 dní od
ich odovzdania. Ak majú dokumenty podľa bodu 2. tohto Článku Zmluvy všetky požadované
vlastnosti, Objednávateľ potvrdí ich prevzatie osobitným písomným protokolom (ďalej len
„Preberací protokol“). Podpisom Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za kompletné,
riadne vykonané a prevzaté. Ak dokumenty podľa bodu 2. tohto Článku Zmluvy nemajú všetky
požadované vlastnosti v zmysle Výzvy, Ponuky a tejto Zmluvy, Dielo má vady a nepovažuje sa
za kompletné a riadne vykonané Dielo. Objednávateľ všetky zistené vady písomne oznámi
Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je
povinný všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 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.
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6.

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

7.

Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie Diela a preto v prípade, ak Zhotoviteľ poruší
povinnosť uvedenú v bode 2., v bode 3., v bode 4., v bode 5. tohto Článku Zmluvy, je
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR
(slovom: desaťtisíc 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 dní odo
dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie.
Článok IV.
Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za
podmienok určených vo Výzve, v Ponuke a v tejto Zmluve. V prípade pochybností s
vykonaním Diela, je Zhotoviteľ povinný kontaktovať Objednávateľa a žiadať od neho
nezáväzný pokyn.

2.

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

3.

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

4.

Zhotoviteľ 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. Za tretie osoby sa nepokladajú fyzické
a právnické osoby podieľajúce sa na realizácii Projektu.

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 prieskumov, podať písomné
vysvetlenia a pod.). Objednávateľ je povinný nahlásiť Zhotoviteľovi presný termín vstupu do
priestorov Zhotoviteľa za účelom kontroly, najmenej 2 dni vopred a to telefonicky alebo emailom na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
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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 dní odo
dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie.

10.

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

11.

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

12.

Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú uvedené opatrenia primerané, a v prípade
potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ
zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť
ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 11 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ
okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho
zamestnanca, ktorý je takejto situácii vystavený.

13.

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

14.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
(i) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe Zmluvy
mohla vyplynúť nejaká výhoda,
(ii) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody v
prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či
neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom postupe alebo
korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s
plnením Zmluvy.
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15.

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

16.

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.

17.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia
alebo sťažujú vykonanie Diela, ktorých následkom bude omeškanie s vykonaním Diela.

18.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy,
v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

19.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného Diela bude zodpovedať platným právnym
predpisom v čase vyhotovenia, technickým a odborným normám pre projektovanie.

20.

Zhotoviteľ Diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN, EN
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi
Objednávateľa.

21.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť, spočívajúcu v oprávnených požiadavkách
Zhotoviteľa, napr. najmä pri odovzdávaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Nedodržanie tejto potrebnej súčinnosti zo
strany Objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie zhotovovania Diela, oprávňuje
Zhotoviteľov k podaniu návrhu úpravy termínu plnenia predmetu Zmluvy.
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Článok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške [•] EUR (slovom: [•]), vrátane
DPH. Cena pozostáva zo sumy [•] EUR a DPH vo výške [•] EUR.
Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie sa cena bez DPH s poznámkou, 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. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu inú odmenu,
náhradu alebo iné protiplnenie za Dielo podľa tejto Zmluvy ako je cena za Dielo uvedená v bode
1. tohto článku Zmluvy a určená podľa podmienok tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je
výslovne uvedené inak.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom,
a to výhradne bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí Diela Objednávateľom v zmysle
ustanovenia Článku III. bod 5. Zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Objednávateľom
potvrdený Preberací protokol.

4.

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti, ktoré pre faktúru stanovujú platné právne predpisy a musí byť
vystavená v súlade s bodom 3. tohto Článku Zmluvy, inak nebude uhradená.

5.

V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo podľa tohto článku Zmluvy, má Zhotoviteľ právo
na úroky z omeškania vo výške 0,03 % z ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.

6.

Zhotoviteľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu
uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený v
príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 69
ods. 14 písm. b) a § 69 ods. 15 Zákona o DPH (ďalej aj ako „Zoznam DPH platiteľov vedený
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“).

7.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších prepisov. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo Zmluvy, popis
plnenia Zmluvy, názov projektu, ITMS kód Projektu a bankové spojenie v zmysle Zmluvy a ako
prílohu kópiu Preberacieho protokolu potvrdeného Objednávateľom. Ak faktúra nebude
obsahovať všetky údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, alebo ak neobsahuje ako
prílohu potvrdený Preberací protokol, alebo údaje stanovené príslušnými právnymi predpismi,
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov,
pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry Objednávateľovi spĺňajúcej všetky zákonné a touto Zmluvou stanovené
zmluvné podmienky.
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8.

Cena sa považuje na účely tejto Zmluvy za uhradenú dňom jej odpísania z bankového účtu
Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.

9.

Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre
prislúchajúcej k cene ako DPH (ďalej aj len ako “časť peňažnej sumy“ v príslušnom
gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že Objednávateľ
bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za Zhotoviteľa v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov, a to najmä podľa § 69 ods. 14 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10.

Zadržanie časti peňažnej sumy podľa bodu 9 tohto článku tejto Zmluvy vyplýva z možného
ručenia za daň z predchádzajúceho stupňa bez ohľadu na deň vystavenia faktúry.

11.

Zadržanie časti peňažnej sumy nie je porušením zmluvnej povinnosti Objednávateľa a nie je
možné považovať takéto konanie Objednávateľa za neuhradenie faktúry v plnej výške a
Objednávateľ nie je preto v omeškaní s úhradou faktúry podľa bodu 4 tohto článku tejto
Zmluvy.

12.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zadržanie časti peňažnej sumy v zmysle bodu 9 tohto
článku tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu akejkoľvek možnej škody, ako ani
akýchkoľvek úrokov z omeškania, spojených so zadržaním časti peňažnej sumy.

13.

Objednávateľa uvoľní zadržanú časť peňažnej sumy nasledovne:
(i) v prospech Zhotoviteľa, ak sa preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré k zadržaniu časti
peňažnej sumy viedli;
(ii) v zmysle rozhodnutia daňového úradu miestne príslušného Zhotoviteľovi, pričom dňom
zadania príkazu na úhradu časti peňažnej sumy z bankového účtu Objednávateľa sa táto
úhrada započítava voči účtovnej pohľadávke Zhotoviteľa, s čím Zhotoviteľ výslovne
súhlasí.

14.

V prípade, ak došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj Zhotoviteľom a zároveň aj
Objednávateľom a daňový úrad miestne príslušný Zhotoviteľovi vráti v zmysle zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov úhradu dane alebo jej
časti Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný takto vrátenú peňažnú sumu poukázať na
bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v prípade ak sa jedná o peňažnú
sumu zadržanú podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy.

15.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v cene za Dielo je
zahrnutá plná súčinnosť zo strany Zhotoviteľa, ktorá spočíva v povinnosti Zhotoviteľa,
v prípade, ak počas konania o vydanie stavebného povolenia alebo pri skutočnej realizácii
stavby vyjde najavo potreba doplnenia, opravy alebo úpravy Diela alebo jeho časti (hoci už aj
protokolárne odovzdanej), vykonať požadované doplnenie, opravy alebo úpravy Diela bez
nároku na ďalšiu odmenu. Zmluvné strany konštatujú, že touto súčinnosťou majú na mysli
najmä doplnenia, úpravy a opravy Diela s ohľadom na požiadavky príslušného stavebného
úradu (pre účely vydania stavebného povolenia), resp. ďalších orgánov, ktoré sa k podkladom
v konaní na stavebnom úrade vyjadrujú, a na skutočnú realizovateľnosť stavby. Táto súčinnosť
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nezahŕňa potrebu prepracovania Diela výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, ktorými sa
rozumie zmena požiadaviek Objednávateľa.
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
podmienok určených vo Výzve, v Ponuke a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na
vedomie skutočnosť, že Odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo
strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.

2.

Objednávateľ je oprávnený bezodkladne odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
a) Zhotoviteľ neodovzdá riadne vykonané kompletné Dielo, najneskôr do [•] (slovom: [•])
Kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy podľa ustanovenia Článku III. bod 4. Zmluvy
a/alebo
b) Zhotoviteľ neodstráni zistené vady Diela najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia o vadách Diela v zmysle ustanovenia Článku III. bod 5. Zmluvy a/alebo
c) dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona.

3.

Porušenie Zmluvy podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.

4.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.

5.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, ani nárok na
náhradu akýchkoľvek nákladov vynaložených na zhotovenie Diela. V prípade, ak došlo k
čiastočnému plneniu podľa tejto Zmluvy, vrátia si Zmluvné strany všetko to, čo od seba
navzájom získali podľa tejto Zmluvy, a to do 15 dní od nadobudnutia účinkov odstúpenia od
tejto Zmluvy.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia o autorskom práve

1.

Zhotoviteľ je budúcim vykonávateľom majetkových práv k Dielu v zmysle ustanovenia
§ 90 ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ je povinný riadne vysporiadať všetky autorské práva
s fyzickými osobami, ktoré budú autormi Diela (ďalej len „autori“), tak aby mohol platne
postúpiť právo výkonu majetkových práv autorov k Dielu na Objednávateľa v zmysle
ustanovenia § 90 ods. 5 Autorského zákona.

2.

Zhotoviteľ bezodplatne postupuje právo výkonu majetkových práv autorov k Dielu na
Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 90 ods. 5 Autorského zákona.

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
10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur).

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

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

3.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu adresy a/alebo e-mailovej adresy
na doručovanie Zásielok.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy,
v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutých termínoch.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo a každá jeho časť v čase jeho odovzdania
Objednávateľovi. Za vady, ktoré vyjdú najavo po odovzdaní Diela alebo jeho časti zodpovedá
Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností zhotoviť dielo riadne, bez vád
a podľa požiadaviek Objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa, ktorých nevhodnosť nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti zistiť, prípadne na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa a ten na ich použití
trval.
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4.

Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v
tejto zmluve vrátane jej príloh, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v technických
normách a v pokynoch Objednávateľa. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné
doklady.

5.

Ak Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady, je ich Objednávateľ povinný u
Zhotoviteľa reklamovať bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa keď sa
o nich Objednávateľ dozvedel. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručovaná
Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.

6.

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť na základe reklamácie odstrániť vadu jej
opravou, prípadne dodaním chýbajúcich častí Diela. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná
spôsobom uvedeným v prvej vete tohto bodu, má Objednávateľ právo požadovať zľavu z ceny
diela.

7.

Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v
súvislosti s odstránením vád znáša Zhotoviteľ.

8.

Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 5 (piatich) pracovných dní a navrhnúť
Objednávateľovi spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa
zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 30 (tridsať) dní od jej oznámenia, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

9.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady ani v primeranej lehote poskytnutej mu
Objednávateľom po uplynutí dohodnutej doby na odstránenie vád, a v naliehavých prípadoch
aj vtedy, ak hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie vád
priamo Zhotoviteľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť
odstránením vád tretiu osobu, pričom Objednávateľovi zároveň vzniká voči Zhotoviteľovi
nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

10.

Ak Objednávateľ požaduje zľavu z ceny (v prípade neodstrániteľnej vady), má Objednávateľ
nárok na zľavu zodpovedajúcu rozdielu medzi hodnotou, ktorú by malo Dielo (resp. jeho časť)
bez vád, a hodnotou, ktorú má Dielo (resp. jeho časť) dodané s vadami, pričom pre určenie
hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

11.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik
ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s
odstránením takýchto vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami.

12.

Po odstránení vád zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti a po odstránení
reklamovaných skrytých vád, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední
zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich
z tejto Zmluvy, okrem ustanovení Článku VII. Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na dobu trvania
majetkových práv k Dielu.

6.

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

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola
spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a
vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj nasledovná príloha:
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia Diela.
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa:

V [*], dňa [*]

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

___________________________________
[*]
[*]
[*]
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Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov

Zabezpečenie predmetu Zmluvy o dielo „Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských
vrchov – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie“, zákazky zadávanej podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výzva na
predloženie ponuky zverejnená dňa 25.10.2016 na www.vlm.sk, budeme plniť prostredníctvom
týchto subdodávateľov:
Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa

Subdodávateľ
Obchodné
meno

Sídlo

IČO

Percentuálny
podiel
subdodávky

V ____________, dňa __.__.2016
Za spoločnosť _____________:

______________________________

Predmet
subdodávky

meno a
priezvisko

adresa
pobytu

dátum
narodenia

