VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Výberové konanie postupom verejnej súťaže
zadávané na základe Smernice o výberovom konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR štátny podnik v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Verejná súťaž“)

„KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY A PRÁVNE PORADENSTVO“
1. Identifikačné údaje Vyhlasovateľa
Obchodné meno:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
DIČ:
2020475479
Osoba oprávnená konať za Vyhlasovateľa:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

IČ DPH:
SK2020475479
Kontaktná osoba:
e.mail: obstaravanie@vlm.sk

2. Označenie Verejnej súťaže
Názov predmetu Verejnej súťaže:
Komplexné právne služby a právne poradenstvo
Druh Verejnej súťaže:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb

☐
☐
☒

Hlavné miesto/miesta poskytnutia služieb:
1) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, NUTS kód: SK032,
2) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kamenica nad Cirochou,
Osloboditeľov 131, Kamenica nad Cirochou 067 83, NUTS kód: SK041,
3) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26,
Podolínec 065 03, NUTS kód: SK041,
4) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Malacky, Zámocká 7,
901 01 Malacky, NUTS kód: SK010.
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3. Opis predmetu Verejnej súťaže
Stručný opis služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva
v podmienkach Vyhlasovateľa a jeho odštepných závodov, s výnimkou právneho zastupovania
advokátom a právneho poradenstva poskytované advokátom v zmysle § 1 ods. 2 písm. n), bod 1.
a bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný rozsah paušálnej odmeny v zmysle § 5 písm. a) Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb v platnom znení je verejným obstarávateľom stanovený na 250
osobohodín mesačne na obdobie minimálne 36 mesiacov.
Podrobný Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
79100000-5 Právne služby
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Predpokladaná hodnota predmetu Verejnej súťaže [€ bez DPH]
Celková predpokladaná hodnota: 408 000,00 € bez DPH.
Trvanie zmluvy:
Zmluva o poskytovaní právnych služieb nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami. Zmluva o poskytovaní právnych služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to na
dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
4. Podmienky účasti
4.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán odsúdený za trestný čin súvisiaci s podnikaním,
b) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevok
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,
f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť,
g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich troch rokoch,
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h)
i)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažnej dokumentácie pre túto Verejnú súťaž.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
písm. b) potvrdením príslušného konkurzného súdu,
písm. c) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
písm. d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
písm. e) potvrdením príslušného úradu o tom, že je oprávnený podnikať pričom toto
potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace (dokladom o oprávnení podnikať určeným na
právne úkony),
písm. f) až i) čestným vyhlásením.

3.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo Verejnej súťaži týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

4.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené Vyhlasovateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa bodu 2 tejto časti Výzvy čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti určené Vyhlasovateľom a poskytne Vyhlasovateľovi na
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

5.

Vyhlasovateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s touto Výzvou. Vyhlasovateľ
vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti alebo nepredložil po
písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v určenej lehote alebo neposkytol
Vyhlasovateľovi vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

5. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie Verejnej súťaže podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☒
☐

Opis osobitných podmienok:
V zmysle zákona č. 586/2003 Zb. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6. Druh postupu
Druh postupu
Vyhlasovateľ uplatňuje postup v zmysle Článku IV. písm. a) Smernice č. 8/2014 o výberovom
konaní v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR - štátny podnik v znení dodatku č. 1 (ďalej
len "Smernica"), t.j. výberové konanie postupom Verejnej súťaže a postupuje tak, aby náklady na
Tovar boli vynaložené efektívne a hospodárne.
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Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tej istej Verejnej súťaži
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ vylúči ponuku predloženú
uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky. V prípade,
ak predloží uchádzač ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín doručenia
ponuky na e.mailovú adresu podľa tohto bodu (podľa záznamu zapísaného na serveri
Vyhlasovateľa);
b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale
s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na kontaktné
miesto podľa tohto bodu.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo Verejnej súťaži 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.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy,
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 – osobné postavenie, požadované v bode 4. tejto Výzvy;

4)

5)

6)

Upozornenie: Vyhlasovateľ vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky
účasti alebo nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v
určenej lehote alebo neposkytol Vyhlasovateľovi vysvetlenie a doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote.

Špecifikácia ponúkaných služieb podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy (t. j. návrh plnenia uchádzača);
Upozornenie: Vyhlasovateľ vylúči z Verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky

Vyhlasovateľa na predmet Verejnej súťaže alebo nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie
ponuky v určenej lehote.

Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 6. 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 o
poskytovaní právnych služieb) podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
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podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za člena skupiny.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2022, 10:00 h.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Úradné hodiny: pondelok až piatok (počas pracovných dní) v čase od 8:00 do 14:00 h.
E.mail: obstaravanie@vlm.sk
Heslo: „Verejná súťaž – Právne služby – NEOTVÁRAŤ.“
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.10.2022, 11:00 h.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk neverejné, údaje z
otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
☒
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
☐
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia (celková) cena
predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Vyhlasovateľovi najnižšiu (celkovú) cenu
predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty vypočítanú podľa Prílohy č. 3 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.
Pri vyhodnocovaní ponúk Vyhlasovateľ použije postup reverznej súťaže. Vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti v zmysle časti 4.1. Osobné postavenie tejto Výzvy a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet výberového konania v zmysle Prílohy
č. 4 Opis predmetu zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie
ponúk. Nakoľko Vyhlasovateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa
na predmet výberového konania po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk,
Vyhlasovateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet výberového konania. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
výberového konania u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet výberového
konania.
1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu Verejnej súťaže, 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
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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.
7. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
výberového konania.
2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu
s Vyhlasovateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov
v rámci celého procesu výberového konania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči Vyhlasovateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané
všetkými členmi skupiny dodávateľov.
3.) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť výberové
konanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo výberové konanie, ak sa
vo výberovom konaní vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od
Vyhlasovateľa požadovať, aby v procese pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie právnych
predpisov, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok výberového konania, ak
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
4.) Úspešný uchádzač ako Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly vynaložených
verejných prostriedkov orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.) Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
preukázať Vyhlasovateľovi (a to predložením aktuálneho výpisu z príslušného registra), že je
registrovaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že identifikácia
konečného užívateľa výhod uchádzača bola overená v lehote kratšej ako 6 mesiacov pred
podpisom Zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ak sa táto povinnosť na úspešného
uchádzača vzťahuje).
6.) Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi stanovuje v prílohe č. 5 tejto Výzvy obchodné/zmluvné
podmienky poskytnutia predmetu zákazky, ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo
svojom návrhu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Uchádzač nebude oprávnený tieto
minimálne podmienky meniť. Uchádzač bude oprávnený doplniť vo svojom návrhu Zmluvy o
poskytovaní právnych služieb tieto minimálne podmienky, resp. doplniť ďalšie (zmluvné)
podmienky, ktoré však nesmú:
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a)

byť v rozpore so stanovenými minimálnymi podmienkami Vyhlasovateľa, ani ich nesmú
meniť alebo upravovať;
b) meniť povahu alebo rozširujú rozsah Zmluvy o poskytovaní právnych služieb;
c) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
7.) Uzavretá Zmluva o poskytovaní právnych služieb nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a
ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
8.) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
Vyhlasovateľom.
8. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Stanovenie celkovej ceny zákazky.
4.) Opis predmetu zákazky.
5.) Obchodné podmienky (Zmluva o poskytovaní právnych služieb).
9. Podpis osoby oprávnenej konať v mene Vyhlasovateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 27.09.2022
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Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Obchodné meno /Názov uchádzača
.....................................................................................................................................

2.

Sídlo / Miesto podnikania uchádzača
.....................................................................................................................................
Telefón ......................................
E-mail ........................................

3.

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

4.

Podrobnosti o registrácii
(i) Obchodný register / iný úradný register ....................................................................
(ii) Zápis v Registri partnerov verejného sektora: ÁNO/NIE
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Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
1.

V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 27.09.2022 a časovými termínmi
v nej uvedenými, ponúkame poskytnutie služieb (predmetu Verejnej súťaže) bez výhrad alebo
obmedzení: Komplexné právne služby a právne poradenstvo.

2.
Cena ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane: ..............................................................EUR

(slovom .............................................. .................................................EUR)

2.2. S DPH/iné dane: ..............................................................EUR

(slovom .............................................. .................................................EUR)

3.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej
<názov vedúceho člena/nami> pre túto Verejnú súťaž. 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 poskytovaní právnych služieb, 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 poskytovaní právnych služieb vrátane platieb, a že všetci
členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie Zmluvy o
poskytovaní právnych služieb.]

4.

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 poskytovaní právnych služieb.

5.

Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, dokumenty v
rámci ponuky, ktorá bola do Verejnej súťaže predložená elektronicky alebo ako kópie sú
zhodné s originálnymi dokumentmi.

6.

Vyhlasujeme, že sme:
a) nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Vyhlasovateľa, ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovanou osobou akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k
zvýhodneniu nášho postavenia v tejto Verejnej súťaži;
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 tohto plnenia;
c) budeme bezodkladne informovať Vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu Verejnej súťaže;
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;
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e)
7.

poskytujeme Vyhlasovateľovi v tejto Verejnej súťaži presné, pravdivé a úplné informácie.

Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, budeme o nej okamžite informovať
Vyhlasovateľa.

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

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

Miesto a dátum: .......................................................
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Príloha č. 3

STANOVENIE CELKOVEJ CENY PREDMETU ZÁKAZKY

Stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky
Názov
Komplexné právne služby a právne
poradenstvo (250 osobohodín/mesiac)

Cena za mesiac
v Eur bez DPH

Počet
mesiacov

Cena celkom
v Eur bez DPH

36

V ____________ dňa __ . __ . __
Za Uchádzača _____________:
______________________________1

Podpis Uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Uchádzača ktorý je oprávnený konať v mene Uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Uchádzača koná navonok. V prípade skupiny
podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.
1
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Príloha č. 4
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
I.

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:
Komplexné právne služby a právne poradenstvo.
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva
v podmienkach Vyhlasovateľa a jeho odštepných závodov, s výnimkou právneho zastupovania
advokátom a právneho poradenstva poskytované advokátom v zmysle § 1 ods. 2 písm. n), bod 1.
a bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hlavné miesto alebo lokality poskytnutia služieb:
1) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, NUTS kód: SK032,
2) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kamenica nad Cirochou,
Osloboditeľov 131, Kamenica nad Cirochou 067 83, NUTS kód: SK041,
3) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26,
Podolínec 065 03, NUTS kód: SK041,
4) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Malacky, Zámocká 7,
901 01 Malacky, NUTS kód: SK010.
Množstvo a rozsah požadovaných služieb:
Predpokladaný rozsah paušálnej odmeny v zmysle § 5 písm. a) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb v platnom znení je Vyhlasovateľom stanovený na 250 osobohodín mesačne.
II.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vyhlasovateľ požaduje poskytovanie komplexných právnych služieb, a to najmä, nie však výlučne:
(i)
Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti zmluvnej
agendy
príprava zmlúv z rôznych oblastí potrieb a zadania Vyhlasovateľa (štátneho podniku
a jeho odštepných závodov), kontrola a pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach
ohľadne záväzkových vzťahov so zmluvnými partnermi Vyhlasovateľa a pod.
(ii)
Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti tzv.
insolvenčného práva
Služby spojené s efektívnym vymáhaním pohľadávok Vyhlasovateľa (štátneho podniku
a jeho odštepných závodov) – predžalobné výzvy, zastupovanie v upomínacích
konaniach / konaniach o vydanie platobných rozkazov, zastupovanie v exekučných
konaniach, komplexné zastupovanie v konkurzných konania a pod.
(iii)
Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti pracovného
práva, najmä s ohľadom na ochranu Vyhlasovateľa (štátneho podniku a jeho odštepných
závodov) ako zamestnávateľa

Strana 13 z 19
(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti korporátneho
práva Vyhlasovateľa
Príprava dokumentácie a zabezpečenie zápisov týkajúcich sa zmien zapísaných údajov
o Vyhlasovateľovi (štátnom podniku a jeho odštepných závodov) do Obchodného
registra SR, konzultačná činnosť a príprava dokumentácie týkajúcej sa zmien v interných
štruktúrach (štátneho podniku a jeho odštepných závodov)
Poskytovanie služieb povinnej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora
Zabezpečenie zápisu v Registri partnerov verejného sektora, pravidelné overovanie
konečných užívateľov výhod, príprava a úpravy verifikačného dokumentu
Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti správneho
práva s ohľadom na predmety podnikania Vyhlasovateľa – poradenská činnosť,
vypracovávanie právnych podaní podľa zadania Vyhlasovateľa a pod.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva – zastupovanie Vyhlasovateľa pred
orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom (Vyhlasovateľ v postavení poškodeného)
Poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskozáväzkových právnych vzťahov, vlastníckych vzťahov, nájomnej agendy hnuteľných
a nehnuteľných vecí a nebytových priestorov a bytov, oblasť ochranných známok,
autorských práv, patentov a pod.
Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre Vyhlasovateľa (štátny podnik a jeho
odštepné závody) aj z iných oblastí práva, najmä s ohľadom na právnu formu a predmet
činností Vyhlasovateľa.
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Príloha č. 5

OBCHODNÉ PODMIENKY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zákon o advokácii“) a Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Vyhláška“)
Zmluvné strany:

Objednávateľ / Klient:
Obchodné meno:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31 577 920
DIČ:
2020474479
IČ DPH:
SK 2020474479
Zapísaný v:
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka
číslo: 115/S
Zastúpený:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len ako ,,Objednávateľ“ alebo „Klient“)
Advokátska kancelária:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko:
Sídlo /
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Reg. č. SAK:

(ďalej len ako „Advokátska kancelária“)
(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)
(Ustanovenia Zmluvy o poskytovaní právnych služieb vrátane typu a označenia poskytovateľa
/Advokátskej kancelárie/ môžu podliehať primeranej úprave najmä v závislosti od typu
Poskytovateľa (napr. právnická osoba, fyzická osoba, skupina dodávateľov) a od skutočnosti, či
budú platcami DPH)
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Článok I.
Predmet zmluvy
1.

2.

2.

Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Advokátskej kancelárie poskytovať
Klientovi v súvislosti s jeho podnikateľskou a inou činnosťou odplatné právne služby bližšie
špecifikované v bode 2. tohto článku zmluvy v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto zmluve a na druhej strane záväzok Klienta poskytnúť Advokátskej kancelárii potrebnú
súčinnosť a zaplatiť jej za poskytované právne služby špecifikované v bode 2. tohto článku
zmluvy odmenu (odplatu) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a nahradiť hotové výdavky
spojené s poskytovaním právnych služieb.
Premetom poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy je najmä:
a) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti zmluvnej
agendy - príprava zmlúv z rôznych oblastí potrieb a zadania Klienta (štátneho podniku
a jeho odštepných závodov), kontrola a pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach
ohľadne záväzkových vzťahov so zmluvnými partnermi Klienta a pod.,
b) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti tzv.
insolvenčného práva - služby spojené s efektívnym vymáhaním pohľadávok Klienta
(štátneho podniku a jeho odštepných závodov) – predžalobné výzvy, zastupovanie
v upomínacích konaniach / konaniach o vydanie platobných rozkazov, zastupovanie
v exekučných konaniach, komplexné zastupovanie v konkurzných konania a pod.,
c) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti pracovného
práva, najmä s ohľadom na ochranu Klienta (štátneho podniku a jeho odštepných závodov)
ako zamestnávateľa,
d) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti
korporátneho práva - príprava dokumentácie a zabezpečenie zápisov týkajúcich sa zmien
zapísaných údajov o Klientovi (štátnom podniku a jeho odštepných závodov) do
Obchodného registra SR, konzultačná činnosť a príprava dokumentácie týkajúcej sa zmien
v interných štruktúrach (štátneho podniku a jeho odštepných závodov),
e) poskytovanie služieb povinnej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora - zabezpečenie zápisu v Registri partnerov verejného sektora, pravidelné
overovanie konečných užívateľov výhod, príprava a úpravy verifikačného dokumentu,
f) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti správneho
práva s ohľadom na predmety podnikania Klienta – poradenská činnosť, vypracovávanie
právnych podaní podľa zadania Klienta a pod.,
g) poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva – zastupovanie Klienta pred
orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom (Klienta v postavení poškodeného),
h) poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskozáväzkových právnych vzťahov, vlastníckych vzťahov, nájomnej agendy hnuteľných
a nehnuteľných vecí a nebytových priestorov a bytov, oblasť ochranných známok,
autorských práv, patentov a pod.,
i) poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre Klienta (štátny podnik a jeho
odštepné závody) aj z iných oblastí práva, najmä s ohľadom na právnu formu a predmet
činností Klienta.
Právne služby špecifikované v bode 2. tohto článku zmluvy bude Advokátska kancelária
poskytovať Klientovi ako štátnemu podniku so sídlom Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce a všetkým
jeho odštepným závodom a to:
a) Vojenské lesy a majetky SR , štátny podnik, odštepný závod Malacky, so sídlom Zámocká
7, 900 01 Malacky.
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3.

4.

5.

b) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kežmarok, so sídlom Generála
Štefánika 26, 065 03 Podolínec
c) Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Kamenica nad Cirochou, so
sídlom Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou.
Predmetom poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy nie je zastupovanie Klienta
v individuálnych súdnych sporoch, ktoré ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy už prebiehajú a
v ktorých je Klient
ako účastník súdneho konania zastúpený advokátom/Advokátskou
kanceláriou na základe osobitne udeleného plnomocenstva.
Predmetom poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy taktiež nie je zastupovanie Klienta
v potenciálnych súdnych sporoch, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť po uzatvorení tejto zmluvy
a v ktorých bude Klient účastníkom súdneho konania. Zastupovanie Klienta v takýchto
potenciálnych súdnych sporoch bude vzhľadom na druh daného sporu, predmet konania,
závažnosť a zložitosť súdneho sporu predmetom osobitnej dohody medzi Advokátskou
kanceláriou a Klientom.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie
Klientovi vo veci poskytnutia zložitých právnych analýz, uskutočnenia prípadných právnych
auditov, due diligence a pod. bude vždy predmetom osobitného písomného dodatku k tejto
zmluve.
Článok II.
Odmena za právne služby a náhrada hotových výdavkov

1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytované právne služby, v špecifikácii uvedenej v článku I.
bode 2. tejto zmluvy sa Klient zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii v súlade s ust. § 2 písm. b)
v spojení s ust. § 5 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov zmluvnú odmenu –
paušálnu mesačnú odmenu vo výške .................. EUR bez DPH mesačne, slovom:
.......................... eur bez DPH mesačne. K tejto sume bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty
v zmysle platných právnych predpisov.
Výška dohodnutej paušálnej mesačnej odmeny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sa dohodla
s prihliadnutím na predpokladaný časový rozsah 250 osobohodín mesačne a s prihliadnutím na
dobu trvania tejto zmluvy, uvedenú v článku IV. tejto zmluvy. V prípade ak rozsah poskytnutých
právnych služieb v konkrétnom mesiaci prekročí 250 osobohodín, Advokátska kancelária nemá
nárok na odmenu nad rámec dohodnutej paušálnej mesačnej odmeny. V prípade ak rozsah
poskytnutých právnych služieb v konkrétnom mesiaci nedosiahne 250 osobohodín, Advokátska
kancelária má nárok na dohodnutú paušálnu mesačnú odmenu podľa bodu 1. tohto článku
zmluvy.
Výška dohodnutej zmluvnej paušálnej mesačnej odmeny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sa
dohodla aj s prihliadnutím na tú skutočnosť, že Advokátska kancelária bude poskytovať právne
služby pre Klienta ako štátny podnik a všetky jeho odštepné závody uvedené v článku I. bode
3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária má v zmysle ust. § 15 písm. a) Vyhlášky
popri nároku na dohodnutú zmluvnú odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov, ak tieto
pri poskytovaní právnych služieb Advokátskej kancelárii preukázateľne vznikli. Za hotové
výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, najmä: súdne a iné poplatky, cestovné motorovým vozidlom, výdavky za
znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov a pod. Tieto výdavky, ak
vzniknú, je Advokátska kancelária povinná Klientovi preukázať a vyúčtovať spolu s mesačnou
paušálnou odmenou a Klient sa ich zaväzuje zaplatiť.

Strana 17 z 19
5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária má v zmysle ust. 15 písm. b) v spojení
s ust. § 17 Vyhlášky popri nároku na dohodnutú odmenu aj nárok na náhradu za stratu času
v prípade, ak právne služby poskytuje v mieste, ktoré nie je sídlom Advokátskej kancelárie. Tieto
výdavky sa zaväzuje Advokátska kancelária riadne vyúčtovať a Klient sa ich zaväzuje zaplatiť.
V dohodnutej odmene uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté aj odmeny za
administratívne práce a iné práce vykonávané Advokátskou kanceláriou v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb (ust. § 1 ods. 5 Vyhlášky).
Článok III.
Platobné podmienky

1.

2.
3.

Dohodnutá odmena za poskytované právne služby vo výške podľa článku II. bodu 1. tejto
zmluvy, ako aj hotové výdavky a náhrada za stratu času za príslušný mesiac (spolu ďalej len
ako „odplata“) sú splatné mesačne pozadu a to na základe fakturácie zo strany Advokátskej
kancelárie. Advokátska kancelária je oprávnená vystaviť faktúru za poskytnuté právne služby,
hotové výdavky a náhradu za stratu času v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa odplata platí.
Vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu v zmysle
platných právnych predpisov a jej prílohou bude vyúčtovanie hotových výdavkov a náhrady za
stratu času.
Faktúra je splatná v lehote do 7 dní odo dňa jej doručenia Klientovi (aj elektronickou formou) a
to bezhotovostným prevodom na účet Advokátskej kancelárie uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Faktúra sa považuje za zaplatenú v deň pripísania finančných prostriedkov na účet uvedený vo
faktúre.
Článok IV.
Doba trvania zmluvného vzťahu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

Advokátska kancelária sa zaväzuje, že pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy bude
dodržiavať platné právne predpisy, ktoré sa na ich poskytovanie vzťahujú a bude postupovať
s odbornou starostlivosťou. Advokátska kancelária sa zaväzuje chrániť a presadzovať práva a
záujmy Klienta, riadiť sa pokynmi Klienta, konať pri tom čestne a svedomite, dôsledne využívať
všetky zákonné prostriedky na ochranu Klienta a uplatňovať všetko, čo podľa svojho
presvedčenia alebo príkazu Klienta pokladá za užitočné.
Poskytovanie právnych služieb v oblastiach podľa článku I. bodu 2. tejto zmluvy bude
poskytované Advokátskou kanceláriou Klientovi vždy na základe dostatočne vopred zaslanej
objednávky resp. požiadavky Klienta (písomnej, mailovej, telefonickej), ktorá musí jednoznačne
obsahovať dostatočný opis požiadavky Klienta, skutkového stavu, požadovaného poskytnutia
právnej služby, termín a spôsob poskytnutia právnej služby. V prípadoch, ak vec neznesie
odklad, poskytne Advokátska kancelária právne služby v zmysle tejto zmluvy aj na základe
ústnej požiadavky Klienta.
Advokátska kancelária sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedela v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na základe tejto zmluvy a
zabezpečovať dôslednú ochranu všetkých dôverných a obchodných informácií pred tretími
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4.

5.

6.
7.

osobami. Tento záväzok mlčanlivosti platí i po skončení tejto zmluvy. Od tejto povinnosti môže
byť Advokátska kancelária oslobodená iba v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo
písomným vyhlásením Klienta.
Klient sa zaväzuje Advokátskej kancelárii poskytnúť riadne, včas a pravdivo všetky informácie,
doklady, listiny, písomnosti a pod., ktoré sú potrebné na riadne poskytnutie právnych služieb
podľa tejto zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať Advokátska kancelária.
Klient je na základe požiadavky Advokátskej kancelárie povinný doplniť požadované doklady,
podklady alebo iné písomnosti, pokiaľ ich má k dispozícii, prípadne poskytnúť inú súčinnosť,
potrebnú k plneniu záväzku Advokátskej kancelárie v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy.
Advokátska kancelária sa zaväzuje pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy riadiť
sa pokynmi Klienta, pričom je vždy povinná včas upozorniť Klienta na prípadnú nevhodnosť
alebo nesúlad jednotlivých jeho pokynov s platnými právnymi predpismi. V prípade, že Klient
napriek upozorneniu Advokátskej kancelárie na splnení pokynov trvá, Advokátska kancelária
nezodpovedá za škodu takto vzniknutú. Advokátska kancelária sa môže od pokynov Klienta
odchýliť, ak je to naliehavo nutné v záujme a na ochranu práv Klienta a Advokátska kancelária
nemôže pred vlastným uskutočnením úkonu alebo inej činnosti obdržať včas súhlas Klienta.
Klient sa zaväzuje, v prípade, ak si to poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy vyžiada,
že udelí Advokátskej kancelárii v potrebnom rozsahu osobitné písomné plnomocenstvo.
Advokátska kancelária je povinná riadne sa starať o podklady, písomnosti a dokumenty, ktoré
jej poskytne Klient za účelom poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy a dbať
s odbornou starostlivosťou, aby sa tieto nepoškodili, nezničili, prípadne nestratili. Poskytnuté
písomnosti sa zaväzuje Advokátska kancelária uchovávať ako dôverný materiál a po ich použití
bez zbytočného odkladu ich originály odovzdať Klientovi, ak ich pre ďalšie poskytovanie
právnych služieb už nepotrebuje.
Článok VI.
Osobitné dojednania

1.
2.

3.

Klient sa zaväzuje na výzvu Advokátskej kancelárie tejto udeliť osobitné písomné
plnomocenstvá, ak budú tieto osobitne potrebné pre poskytovanie právnych služieb podľa tejto
zmluvy.
Advokátska kancelária je oprávnená poveriť substitučným zastupovaním ďalšieho advokáta
alebo advokátskeho koncipienta, ktorí vykonávajú svoju činnosť pre Advokátsku kanceláriu. Za
úkony týchto osôb však zodpovedá voči Klientovi Advokátska kancelária ako zmluvný partner
Klienta.
Advokátska kancelária je povinná byť počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného
touto zmluvou poistená za škodu spôsobenú pri výkone advokácie.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy,
že mu porozumeli a nemajú k nemu žiadne výhrady, na znak čoho zmluvu vlastnoručne, resp.
prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov podpisujú.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich
zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že právny úkon je urobený v predpísanej
forme.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo forme očíslovaného písomného
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dodatku, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa pre účely zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou dohodli na vylúčení
použitia ust. § 574 a § 575 Obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od
01.10.2022.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
Otázky touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii, Vyhláškou MS SR
č. 655/2004 Z.z., Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

V .................., dňa ................

Klient:

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

V ................., dňa ....................

Advokátska kancelária:

.............................................................

