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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
osoba podľa §7 zákona č.25/2006 Z.z. 
 
Názov organizácie: jurovcik winery, s.r.o. 
IČO: 47053267 
Sídlo: Lošonec 273, 919 04 Lošonec  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Paulovič 
Telefón: +421903272099 
Email:p_paulovic@hotmail.com 
 
Kontaktné miesto: Športová 198, 951 45 Horné Lefantovce 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Paulovič 
Telefón: +421 903272099 
Email: p_paulovic@hotmail.com 

 
 

2. Predmet obstarávania 
Predmetom zákazky je obnoviť produkčný potenciál v lesoch poškodených 
prírodnými pohromami a zavádzanie ozdravných opatrení vo vlastníctve lesného 
hospodárskeho celku (LHC) Trstín, lesného celku Košarina, k.ú. Jablonica, okres 
Senica. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B. Opis predmetu 
obstarávania.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 081 972,70 € 
                    

3. Komplexnosť dodávky 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania v zmysle týchto 
súťažných podkladov. Predmet zákazky nie je možné deliť na časti. Pri predložení 
ponuky len na časť predmetu zákazky bude takto predložená ponuka vylúčená 
z verejného obstarávania. 
 

4. Financovanie predmetu obstarávania, zdroj finančných prostriedkov 
Predmet obstarávania bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EÚ – Program 
rozvoja vidieka SR 2014-2020. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. Financovanie sa bude 
vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry s 30 
dňovou splatnosťou. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle aktuálne 
platných zákonov. Pokiaľ faktúra nebude spĺňať všetky predpísané náležitosti, 
verejný obstarávateľ má právo ju neprijať a vrátiť ju na prepracovanie. Lehota 
splatnosti opravenej faktúry začína plynúť až od času prijatia nového a správneho 
daňového dokladu. 

 
5. Typ zmluvy  

Typ verejnej zmluvy – Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka v 
znení jeho noviel a neskorších predpisov. 
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí 
časť B. Opis predmetu obstarávania, C. Obchodné podmienky dodania - návrh 
Zmluvy, D. Spôsob určenia ceny. 
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Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
až dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Prijímateľom pomoci (verejný 
obstarávateľ) a Poskytovateľom pomoci ( NFP ) na predmet zmluvy. V prípade 
neschválenia žiadosti o NFP, respektíve nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, stráca zmluva platnosť. 

 
6. Miesto a termín dodania 
6.1 Miesto realizácie:  

Lesné pozemky do lesného hospodárskeho celku (LHC) Trstín, lesného celku 
Košarina, k.ú. Jablonica, okres Senica, Slovenská republika 

6.2 Požadovaný termín dodania predmetu obstarávania:  
Lehota dodania v intervale 24 mesiacov, najneskôr však do 31.12.2018. Lehota je 
orientačná, bližšie určenie bude po schválení projektu poskytovateľom pomoci.  
 

7. Platnosť ponuky 
Ponuky ostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.6.2016. 
 
V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a 
začaté konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy, bude mať podľa zákona o 
verejnom obstarávaní doručenie námietky odkladný účinok na konanie verejného 
obstarávateľa. Ak úrad začne výkon kontroly postupu zadávania zákazky 
verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy a úrad vydá rozhodnutie o 
predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi 
sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

Verejný obstarávateľ môže predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj v iných prípadoch, 
ako je uvedené vyššie, pokiaľ má na predĺženie lehoty viazanosti ponúk 
objektívne dôvody.  

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk oznámenej verejným obstarávateľom.  
 
 

8. Variantné  riešenie 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 
variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť 
akoby nebolo predložené. Ekvivalent nie je variantné riešenie. 
 

9. Zábezpeka 
Zábezpeka je stanovená vo výške 30.000,- EUR.  

 
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky  

• poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo  
• zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného 

obstarávateľa  
 
 
Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:  
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača  
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Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Záručná listina 
môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).  
 
Zo záručnej listiny, vystavenej bankou, musí vyplývať, že:  
 

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka 
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech 
verejného obstarávateľa, 

 
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške 30 000 €,  

 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 5 dní po doručení výzvy 

obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa,  
 

- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká 
doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,  

 
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 

9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ verejný 
obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi 
písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,  

 
banková záruka zanikne  

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v 
prospech verejného obstarávateľa,  

 
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného 

obstarávateľa 
 

- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti 
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, 
alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti 
bankovej záruky.  

 
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa 
za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje 
ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak 
bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území 
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom 
jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do 
slovenského jazyka.  
 
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže 
vylúčený.  
 
Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk  

- Podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  
- Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy  
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- Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola 
vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky 
z bankovej záruky počas doby jej platnosti  

 
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa : 
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.1 musia byť zložené na účet verejného 
obstarávateľa vedený v:  

- Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
- IBAN: SK54 0200 0000 0032 4431 9951 
- Variabilný symbol: IČO uchádzača alebo ekvivalent 
- V správe pre prijímateľa bankového prevodu uviesť označenie verejnej súťaže 

za ktorú je zložená zábezpeka  
 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.   
 
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa 
podľa predchádzajúceho odseku, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.  
 
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na 
účet obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  
 
Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk  

- Podľa § 36 ods. 5 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
- Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy.  
- Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa 

uzavretia zmluvy.  
 
Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných 
prostriedkov vo výške 30 000 €, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, 
vrátane prislúchajúcich úrokov.  
 
Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa vlastného uváženia.  
 
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje 
viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk.  
 

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak 
uchádzač 
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží 
doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom 
alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie 
osobného postavenia, preukazovanie majetkovej účasti, finančného a 
ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom 
obstarávaní v jeho prospech, alebo  
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20150429#paragraf-32.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20150429#paragraf-45.odsek-9
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Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak  
a) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal 
námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa 
§ 138 ods. 5,  
b) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti 
postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.  
 
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 
bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.  

  
 
10. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 
10.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie  (ďalej len "informácie") medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi  sa zo strany verejného obstarávateľa 
bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 
Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou zásielkou, e-mailom, inými 
prostriedkami alebo doručením osobne.  Na potvrdenie prevzatia sa použije 
poštová/osobná doručenka alebo emailové potvrdenie o prijatí informácie. 

10.2 Pri poskytnutí informácií telefonicky alebo inými prostriedkami, ktorými nemožno 
trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v originálnej písomnej 
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa poskytnutia informácie, ale najneskôr do 
uplynutia lehôt určených verejným obstarávateľom vo výzve a v súťažných 
podkladoch a lehôt vyplývajúcich z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu 
a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca originálna písomná 
forma. 

10.4 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 
sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku. V prípade, že budú predložené 
doklady, dokumenty, žiadosti o vysvetlenie atď. predložené v inom jazyku ako 
slovenskom, musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. 
To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade 
rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t.j. slovenského 
jazyka.  

 
10.5 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 

uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením 
ktorých sa spája plynutie lehôt v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z., sa použijú 
primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk, podľa 
všeobecného predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).  

 
 
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie údajov 
podmienok účasti 
11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia súťažných podkladov alebo oznámení 

môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie 
písomne alebo elektronicky priamo u zodpovednej osoby Ing. Petra Pauloviča 
na adrese uvedenej v bode 1. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20150429#paragraf-138.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/25/20150429#paragraf-138.odsek-5
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        Doručená požiadavka na vysvetlenie musí obsahovať predmet zákazky a 
identifikáciu uchádzača: názov, sídlo, meno osoby určenej na komunikáciu. 

 
11.2 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov informatívneho dokumentu 
alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť 
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o 
vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej 
verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z 
dôvodu časovej tiesne, poskytne verejný obstarávateľ vysvetlenie súťažných 
podkladov informatívneho dokumentu najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk. 

 
 
12. Obhliadka miesta 
 Predmet zákazky na poskytnutie služby je realizovaný na základe špecifických a 

pre daný prípad jedinečných požiadaviek. V prípade, že uchádzač požaduje 
vykonanie obhliadky, obhliadka sa vykoná na náklady uchádzača po 
telefonickom dohovore u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. 

 
II. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

 
    
13. Jazyk ponuky 
13.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené  musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. 
13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia  Slovenskej republiky, 

musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným 
prekladom  do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v 
ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia 
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom 
jazyku. 

 
 
14. Obsah ponuky 
Uchádzač predloží ponuku nasledujúcim spôsobom: 

- 1 x v listinnej podobe, ponuku odporúčame zviazať do jedného celku tak, aby 
ponuka tvorila jeden celok bez možnosti vyberania jednotlivých listov. Spôsob 
zviazania ponuky ponecháva verejný obstarávateľ na rozhodnutí uchádzača.    

- 1 x v elektronickej kópii na pamäťových médiách (CD/DVD) vo formáte 
jedného súboru .pdf v strojovom čitateľnom tvare (textové a tabuľkové 
výstupy), obrázkové výstupy vo formáte jedného súboru .pdf, prípadne vo 
formáte pre kompresiu súborov .zip (ďalej len „pamäťové médiá“), rovnako 
rozdelená na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“. Na pamäťových médiách bude 
nahratá kompletná ponuka uchádzača, tak aby obsah pamäťových médií bol 
identický s ponukou predloženou v listinnej podobe, pričom ak ide o doklady, 
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ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v 
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty 
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 
pečiatky. Dokumenty a doklady na pamäťových médiách sú určené na účely 
zverejňovania dokumentov v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Uchádzač je zodpovedný za označenie 
a zabezpečenie súborov uvedených na pamäťových médiách v súlade so 
zákonom na ochranu osobných údajov a zákonom  o verejnom obstarávaní 
podľa platných právnych predpisov.   

 
Ponuka sa predkladá v dvoch obaloch/obálkach - osobitne oddelenú a uzavretú časť 
ponuky označenú slovom „OSTATNÉ, súťaž Projekt obnovy potenciálu lesných 
porastov obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o. - neotvárať“ a časť ponuky  
označenú slovom „KRITÉRIÁ, súťaž Projekt obnovy potenciálu lesných porastov 
obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o. - neotvárať“. 
  
Uchádzač vloží ponuku /všetky dielčie časti ponuky/ do samostatnej nepriehľadnej 
obálky - obalu. Obálka - obal ponuky musí byť uzatvorený a zabezpečený proti 
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 17.  
 
1. Obálka: Prvá časť ponuky bude označená: „OSTATNÉ, súťaž Projekt obnovy 
potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery – neotvárať“ 
Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam 
predložených dokladov, v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej časti ponuky 
"OSTATNÉ“. 
Predložená ponuka bude obsahovať:  
1. Identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa sídla, IČO, telefónne číslo, 
kontaktná osoba) s uvedením na čo je ponuka predkladaná (názov zákazky) 
podpísané oprávnenou osobou uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov je 
potrebné uviesť, že ide o skupinu a zároveň uviesť identifikačné údaje všetkých 
členov skupiny (názov, adresa sídla, IČO, telefónne číslo, kontaktná osoba). 
2. Doklady a dokumenty podľa § 26, §26a, § 27 ods. 1 písm. a), d), § 28 ods. 1 písm. 
a) podľa časti A. Podmienky účasti uchádzačov. 
3. Návrh zmluvných podmienok (návrh zmluvy o dielo) vrátane všetkých príloh bez 
uvedenia cien v jednom vyhotovení podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (časť C. Obchodné podmienky). 
Okrem príloh uvedených ako príloha č. 1, č. 2, č. 3 predkladá uchádzač ako súčasť 
ponuky prílohu č. 4 a prílohu č. 5 t.j. 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom 
podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v platnom znení 
alebo ekvivalent a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného 
hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení alebo 
ekvivalent. Predmetné osvedčenia sú prílohou č. 4 a č. 5 zmluvy. Verejný 
obstarávateľ žiada predložiť predmetné osvedčenia do zmluvy ako overenú 
fotokópiu alebo originál. 
4. Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že 
súhlasí s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. 
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5. Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že 
jeho ponúknutý predmet obstarávania je podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
6. Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 
o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.  
7. Doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa pokynov uvedených v súťažných 
podkladov.  
8. Okrem predloženia ponuky v listinnej podobe, verejný obstarávateľ žiada, aby 
uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, že vytvorí 
zo zdrojových dokumentov jeden súbor (časť ponuky „Ostatné“) vo formáte .pdf v 
strojovo čitateľnom tvare (nie skenovaním dokumentu, okrem obrázkov), za účelom 
zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní - uvedený CD/DVD nosič bude založený do časti "Ostatné". 
 
 
V prípade skupiny dodávateľov musia byť požadované doklady podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny.  
 
V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú 
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky 
voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 
 
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny – 
lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre 
prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese 
plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 
 
V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym 
orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj 
splnomocnenie, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 
 
2. obálka: Druhá časť ponuky bude označená: „KRITÉRIA, súťaž Projekt 
obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery - 
neotvárať“ 
Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam 
predložených dokladov, v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej časti ponuky 
" KRITÉRIA“. 
Predložená ponuka bude obsahovať:  
1.  Cenová ponuka - Návrh na plnenie stanoveného kritériá vypracovaný podľa týchto 
súťažných podkladov (Príloha č. 1 súťažných podkladov) 
2. Návrh zmluvných podmienok (návrh zmluvy o dielo) vrátane všetkých príloh 
s doplnenými cenami v jednom vyhotovení podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (časť C súťažných 
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podkladov). Okrem príloh uvedených ako príloha č. 1, č. 2, č. 3 predkladá uchádzač 
ako súčasť ponuky prílohu č. 4 a prílohu č. 5, t.j.  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom 
podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v platnom znení 
alebo ekvivalent a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného 
hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení alebo 
ekvivalent. Predmetné osvedčenia sú prílohou č. 4 a č. 5 zmluvy. Verejný 
obstarávateľ žiada predložiť predmetné osvedčenia do zmluvy ako overenú 
fotokópiu alebo originál. 
 
3. Technickú špecifikáciu – nacenený rozpočet uvedenú v ponukách 
uchádzačov žiadame uviesť v aj elektronickej forme v xls. formáte na CD/DVD 
nosiči alebo ekvivalent. Rozpočet bude zavzorcovaný funkciou ROUND na dve 
desatinné miesta. 
 
4. Okrem predloženia ponuky v listinnej podobe, verejný obstarávateľ žiada, aby 
uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, že vytvorí 
zo zdrojových dokumentov jeden súbor (časť ponuky „Kritériá“) vo formáte .pdf v 
strojovo čitateľnom tvare (nie skenovaním dokumentu, okrem obrázkov), za účelom 
zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní - uvedený CD/DVD nosič bude založený do časti "Kritériá". 
 
Uvedený návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny. 

 
V prípade skupiny dodávateľov musia byť požadované doklady podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny.  
 
V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú 
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky 
voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 
 
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny – 
lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre 
prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese 
plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 
 
V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym 
orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť 
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aj splnomocnenie, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú v archivácii verejného obstarávateľa ako súčasť 
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 
 

 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
15.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 
15.2 Uchádzačom navrhovaná  cena bude vyjadrená v EUR ako konečná cena 

v platnej ponuke. 
15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  

cenu uvedie v zložení: 
• navrhovaná  cena bez DPH v EUR, 
• sadzba DPH a výška DPH v EUR, 
• navrhovaná  cena vrátane DPH v EUR. 

15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú  cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní. 

15.5  Uchádzač ocení samostatne všetky položky výkazu výmer a to za každú 
položku jednotlivo a celkový počet položiek. Následne ocení celú časť celkom v 
zložení celkom bez DPH, sadzba a výška DPH a  celkom vrátane DPH. 

 
16. Vyhotovenie ponuky 
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným 
atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

16.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke 
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ 
to nie je určené inak.  

16.3 Dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží originál alebo 
úradne overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

16.4 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka musí byť 
podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo 
zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena 
skupiny dodávateľov - v takom prípade je potrebné doložiť do ponuky 
splnomocnenie, ktoré oprávňuje konať za skupinu. 

16.5 Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe 
a predloží ich súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu 
(CD/DVD), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú 
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena  
a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu, bez uvedenia podpisu 
týchto osôb a odtlačku pečiatky. 
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17. Predloženie ponuky 
17.1 Ponuku treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk, v prípade, ak uchádzač 

predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky / kuriéra, je rozhodujúci 
termín doručenia ponuky na kontaktné miesto. Pri osobnom doručení ponuky 
vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením 
miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  
Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie verejný 
obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi. 
Uchádzač môže ponuku alebo niektoré jej časti označiť za dôverné, okrem 
údajov, ktoré sa zverejňujú.  

17.2 Uchádzač vloží ponuku – jej časti do samostatného obalu. Obal musí byť 
uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
 adresu  kontaktného miesta, 
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo 

miesta podnikania),  
 označenie „súťaž – neotvárať“, 
 označenie heslom súťaže „Projekt obnovy potenciálu lesných porastov 

obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o“ 
 

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Športová 198, 951 45 Horné Lefantovce 
V pracovnej dobe: od 8,00 do 14.00  hod v pracovných dňoch 
Lehota na predkladanie ponúk je do: 22.9.2015 do 08:00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty  sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
19.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
19.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej 
zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou 
uchádzača na adresu uvedenú v bode 1 – Kontaktné miesto a doručením novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú v bode 1 – 
Kontaktné miesto. 

19.3 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do    
30.6.2016. 

19.4 V prípade uplatnenia revíznych postupov v zmysle zákona, sa uchádzačom 
oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

 
 

III. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 
 
20. Otváranie ponúk 
20.1 Otváranie časti ponuky označené ako „Ostatné“ bude dňa 22.9.2015 o 9,00 

hod. adrese Športová 198, 951 45 Horné Lefantovce. Otváranie je neverejné. 
20.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu 

k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom 
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Otváranie častí ponúk, 
označených ako "Kritériá" bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
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21. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve 
a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol, na tento 
účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia 
a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t.j. nie je považované za porušenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného 
predpisu. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú 
zverejnené, okrem návrhu na plnenie stanoveného kritériá.  
 
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať 
informácie o obsahu ponúk. 
 
22. Preskúmanie ponúk 
22.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré spĺňajú 
požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení tejto zákazky 
a v týchto súťažných podkladoch. 
 
22.2 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade 
s výzvou na predkladanie ponúk/oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 
a súťažnými podkladmi. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie 
ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve/v oznámení 
a v týchto súťažných podkladoch. 
 
22.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia 
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 
verejným obstarávateľom vo výzve súťaže a v týchto súťažných podkladoch a 
neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  
 
22.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, 
bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené 
vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  
 
22.5 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vtedy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti.  
 
 
23 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 
Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení 
splnenia:  

- Osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
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- Preukázania majetkovej účasti podľa § 26a) zákona o verejnom obstarávaní  
- Finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 27 zákona o 

verejnom obstarávaní,  
- Technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o 

verejnom obstarávaní.  
 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti  

- podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny 
osobitne,  

- podľa § 26a) zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny 
osobitne  

- ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov 
skupiny spoločne,  

- ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.  
 
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.  
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:  
• nesplnil podmienky účasti,  
• predložil neplatné doklady, 
• nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 26.5 vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov v určenej lehote alebo  
• poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  
 
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo 
požadované doplnenie predložených dokladov v lehote podľa § 33 ods. 5 zákona o 
verejnom obstarávaní.  
 
V prípade, podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, postupuje verejný 
obstarávateľ podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Uchádzač môže doručiť vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, na 
základe žiadosti podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, poštou aj osobne 
na adresu kontaktnej osoby uvedenú v týchto súťažných podkladov v pracovných 
dňoch od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod.  
 
 
24. Vyhodnocovanie ponúk 
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.  
 
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej 
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk, 
uvedeného v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie, a určeným spôsobom.  
 
25. Vysvetlenie ponúk 
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Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní.  
 
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne 
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 
podstatné, v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí 
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu. 
Uchádzač môže doručiť vysvetlenie ponuky, na základe žiadosti podľa § 42 zákona o 
verejnom obstarávaní, poštou aj osobne na adresu verejného obstarávateľa, 
uvedenú v bode 24.1 týchto súťažných podkladov, do podateľne verejného 
obstarávateľa, v pracovných dňoch je od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:00 do 14:00 
hod. 
 
 
26. Opravné prostriedky  
Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 136 
zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi na vybavenie 
žiadosť o nápravu, resp. môže podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní 
námietku v závislosti od úkonu, proti ktorému nápravné opatrenie smeruje.  
 
Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, 
môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia 
nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o 
nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu 
verejného obstarávateľa.  
 
27. Uzavretie zmluvy 
27.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po 
vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok 
účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
podľa § 33 zákona, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných 
dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za 
nesplnenie podmienok účasti. 
 
27.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po 
skončení postupu podľa predchádzajúceho odseku  a po odoslaní všetkých 
oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne 
oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo 
uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
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27.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní 
odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7 § 45, ak boli na ich uzatvorenie 
písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, 
ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní 
odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní 
odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní 
zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní. 
 
 

IV. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 
 
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková najnižšia cena v EUR bez 

DPH.  
 Spôsob uplatnenia kritériá: ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu 

za predmet obstarávania  bude označená poradovým číslom 1. Ponuka 
uchádzača s druhou najnižšou cenou v poradí bude označená s poradovým 
číslom 2. atď. až po poradie n, kde n je počet vyhodnocovaných ponúk 
s najvyššou cenou – posledné miesto (ponuky zoradené v zostupnom poradí). 

 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na mieste č.1. 
Jeho ponuka bude prijatá. 
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A. PODMIENKY ÚČASTI 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.  
 
A.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona 
o verejnom obstarávaní  
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním,  
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému 
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, 
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ preukázať, 
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 
ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a)spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 
2b)právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, 3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom 
rozhodnutia,  
j)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. 
Uchádzač preukazuje splnenie požadovaných podmienok účasti: 
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c)potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
f) písm. h), i), j) čestným vyhlásením. 
1.2 Uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa 
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ustanovení § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname 
podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona. 
Doklady treba predložiť ako originály alebo úradne overené kópie ak nie je určené inak. V prípade vyhotovenia 
dokladov preukazujúcich osobné postavenie v inom ako štátnom jazyku, treba predložiť ich úradný preklad do 
štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku. 
1.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.4Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní 
verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 a č. 5/2015 k osobnému postaveniu 
podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie na portáli www.uvo.gov.sk. 
Preukazovanie majetkovej účasti podľa §26a 
(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby 
v nej majú kvalifikovanú účasť, 
b)právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny 
poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo 
c)právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 
(2)Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 
10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť 
uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto 
podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom 
právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. 
(3)Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej 
evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom 
cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími 
ako 3 mesiace. 
Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť uchádzač, ktorý je právnickou osobou uvedenou v § 26a písm. 1 a) 
až c) zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby subjekt uchádzača predložením 
požadovaných dokladov zverejnil vlastnícku štruktúru. 
Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 4/2015 vydané Úradom pre verejné obstarávanie na 
portáli www.uvo.gov.sk. 
Odôvodnenie primeranosti a potreby: požiadavka na preukázanie osobného postavenia a majetkovej účasti 
vyplýva z taxatívneho znenia zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
A.2. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia 
podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 
1) § 27 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Minimálne požiadavky na vyjadrenie banky: 
-uchádzač predloží vyjadrenie každej banky/pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, v ktorom banka 
potvrdí, že: - uchádzač nie je v nepovolenom debete, že nie je v exekúcii a že si plní voči banke všetky záväzky, 
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, - v prípade splácania úveru, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov. 
Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača (ak používa), že predložil 
vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných 
bankách nemá záväzky. 
-Za vyjadrenie banky, ktorým uchádzač preukazuje splnenie určenej podmienky účasti, sa nepovažuje výpis z 
účtu. 
-Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 
Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ 
touto požiadavkou získa aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového 
subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch. 
2) § 27 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti 
Minimálna úroveň štandardov: 
a) Čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom alebo splnomocnenou osobou o tom, že v súčte za 
posledné tri hospodárske roky alebo ak podniká kratšie, tak od začiatku podnikania, bol u uchádzača obrat vyšší 
ako 
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500 000,-EUR bez DPH, alebo v alikvotnej hodnote, ak podniká kratšie zo sumy 500 000,- EUR bez DPH. V 
prípade, že túto podmienku účasti preukazuje skupina dodávateľov, má sa za to že túto skutočnosť preukazujú 
záujemcovia spoločne a to čestný vyhlásením, jednotlivých členov skupiny, kde pri súčte hodnôt za jednotlivých 
členov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie musí byť hodnota obratu vyššia ako 500 000,-EUR bez 
DPH za posledné tri hospodárske roky. 
Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ 
touto požiadavkou získa aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového 
subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia finančnej stability 
uchádzača, schopnosti pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú 
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí disponujú predmetnými finančnými kapacitami a 
odbornými skúsenosťami. 
Všeobecné Informácie: 
Doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti je treba predložiť ako originály alebo ich úradne 
overené kópie. V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie v inom ako 
štátnom jazyku, 
treba predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 
podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač v súlade s § 27 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní. 
Sumy sa uvádzajú v EUR alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol 
zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. 
 
A.3. Podmienky účasti týkajúce technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 
zákona o verejnom obstarávaní 
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 
doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak 
odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola 
iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie 
referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9 ods. 6 zákona o 
verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom 
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013. 
- Doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti je treba predložiť ako originály alebo ich úradne 
overené kópie. V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť v inom ako 
štátnom jazyku, treba predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v 
českom jazyku. 
- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. 
- Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač v súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie primeranosti a potreby v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienku účasti 
verejný obstarávateľ zadefinoval vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom overiť si skúsenosti a kapacitné 
možnosti v oblasti predmetu zákazky. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Minimálna úroveň štandardov: 
- Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (za predchádzajúce tri roky sa pre 
účely 
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tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie 
ponúk), ktorých predmet je rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky, podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V zozname, bude okrem cien bez DPH, s DPH, lehôt 
dodania/poskytnutia služieb, uvedený presný názov, sídlo a kontaktná osoba odberateľa na overenie údajov a jej 
telefónne číslo a stručný opis predmetu zákazky. Suma bude uvedená v EUR alebo ekvivalent v inej mene 
prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. 
-Zoznam bude doplnený referenciami/dôkazmi o plnení potvrdenými v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
-Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby, ktorých predmet je rovnaký alebo 
podobný ako predmet zákazky spolu v minimálnom objeme v sumáre 500 000 € bez DPH. 
-Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázanie realizácie minimálne jednej zákazky, ktorá má rovnaký 
alebo podobný charakter ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 300.000,-EUR bez DPH.
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B. OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
Predmetom obstarávania je výber poskytovateľa služby na predmet zákazky: Projekt 
obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery, 
s.r.o. 
         
Uchádzačom sa zakazuje vyhotovovať akékoľvek reprodukčné práce z poskytnutej 
dokumentácie bez súhlasu verejného obstarávateľa. Túto dokumentáciu môže 
uchádzač použiť len ako podklad pre spracovanie ponuky. 
 
V prípade ak sa v súťažných podkladoch a v prílohách uvádza konkrétny typ 
výrobku ,výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto 
pôvodu  alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade s § 34 v rovnakej 
alebo vyššej kvalite za predpokladu, že ekvivalent bude spĺňať prevádzkové, 
funkčné a úžitkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
účelu, na ktorý sú určené. 
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia, alebo národné technické 
špecifikácie resp. obchodné názvy či typové značenia, značku alebo miesto 
výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent.   
 
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, 
aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov 
z hľadiska poskytnutia služby.  
 
Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým 
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre 
uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu 
obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  
 

Uchádzač cenu špecifikuje na základe technickej špecifikácie - rozpočet, ktorý 
je súčasťou týchto súťažných podkladov na nasledovných stranách a to tak, že 
ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene poskytovaných služieb uviesť 
pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. 
Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v technickej špecifikácii - rozpočet. Spôsob určenia ceny musí byť 
zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.  Technickú špecifikáciu - 
rozpočet uvedenú v ponukách uchádzačov žiadame uviesť  aj v elektronickej 
forme v xls. formáte na CD/DVD nosiči alebo ekvivalent. Rozpočet bude 
zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta. Uvedené bude 
súčasťou ponuky označenej ako „Kritériá“. 
 
Cenu stanoví uchádzač na základe ocenenej technickej špecifikácie – 
rozpočet, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu 
zmluvy.  
 
Uchádzač musí vyplniť predloženú technickú špecifikáciu – rozpočet, ktorá je 
súčasťou týchto súťažných podkladov v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej 
z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude 
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považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka 
bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

 
 
Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 

· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
 
Kalkulácia nákladov poskytnutých služieb  zahrňuje  všetky náklady spojené 
s realizáciou ako napr.  náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, 
telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie, zriadenie, 
prevádzku, náklady na stráženie a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, 
kompletizačná činnosť a pod.. 
 

 
 
A. Analytická časť 
 

1. Názov projektu a dátum vyhotovenia: 

Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o 

 

2. Meno odborného lesného hospodára (OLH) a číslo osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti : 

Ondrej Jurovčík, č. osv. 188/2015-BA 

 

3. Zhodnotenie stavu lesov:  

Žiadateľ o podporu užíva lesné pozemky, patriace do lesného hospodárskeho celku (LHC) Trstín, 

lesného celku Košarina, k.ú. Jablonica, okres Senica. Takmer všetky lesné porasty boli zasiahnuté 

veternou kalamitou na jar v roku 2014 Žofia a následne podkôrnikovou kalamitou, najmä 

lykožrúta borovicového, podkôrnika dubového a mníšky veľkohlavej, ktorá pretrváva až dodnes.  

 

4. Cieľ projektu.  

Cieľom projektu je obnoviť produkčný potenciál v lesoch poškodených prírodnými pohromami a 

zavádzanie ozdravných opatrení v lesoch obhospodarovanými jurovcik winery, s. r. o.  

Realizovaním cieľa sa zvýši biodiverzita a ekologická stabilita lesných porastov, čím sa zlepšia 

mimoprodukčné funkcie lesa, hlavne vodohospodárska funkcia lesa i ochrana pred biotickými a 

abiotickými škodlivými činiteľmi.  

 

5. Navrhované opatrenia.  

Celoplošná príprava pôdy a odstránenie nežiaducej vegetácie 

Prvé opatrenie zahŕňa štyri základné fázy. Prvá fáza spočíva vo vytrhaní pňov pásovým rýpadlom 

a v odvoze a likvidácii pňov napadnutých drevokazným hmyzom. Pne budú odvezené na skládku 
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odpadov alebo inak ekologicky zlikvidované. Zvyšky pňov budú nahrnuté do depónií. V druhej fáze 

nasleduje zhrnutie rastlinného krytu ťažkým pásovým dózerom do depónií. Tretia fáza vyžaduje 

hlbokú orbu lesníckym pluhom, a napokon štvrtá fáza spočíva v bránení a zrovnávaní terénu.  

 

Zalesňovanie 

Navrhovaným opatrením sa obnoví les tak, aby bol v budúcnosti odolný, a aby plnil aj ostatné 

mimoprodukčné funkcie.  

Dosiahne sa to správnou voľbou drevín v zmysle PSL, dodržaním predpísaného pôvodu 

použitých sadeníc, správnym rozmiestnením na ploche. Zalesnenie sa vykoná ručne – motykou 

alebo štichárom v spone (1m x 0,83m; prípadne 1 m x 1 m), sadenice o veku 1/1 pri borovici, 

2/3 pri dube. 

 

Ochrana mladých lesných porastov (MLP) výžinom 

Ochrana výžinom bude vykonaná 1 krát ročne ručne kosákom. Výžinom sa odstráni burina v okruhu 

50 cm od sadenice. V prvých rokoch po zalesnení je toto opatrenie veľmi dôležité, pretože v tom 

období sa sadenice prispôsobujú danému stanovišťu a burina ich najviac ohrozuje.  

 

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri. – navrhnutý veľkoplošný oplôtok  
Vonkajšie obvodové oplotenie oplôtku bude mať celkovú dĺžku cca 4,8 km. Oplôtok bude chrániť existujúce 
kultúry, mladé nárasty a budúce kultúry hospodársky významných drevín proti obrhyzu, odhryzu a lúpaniu 
zverov. Oplôtok bol navrhnutý ako ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pri ochrane tak rozsiahlych 
novovzniknutých mladých lesných porastov, ktoré sú a budú zakladané ako dôsledok prírodnej katastrofy a tým 
spojeného kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu.  
 
Technický popis 
Celková dĺžka oplôtku: 8 400 bm 
Výška oplôtku: 3m od terénu, a z toho 2,5m nadzemná časť a pol metra podzemná časť 
 
Oplôtok bude konštruovaný nasledovne: 

• Na každé 4m bude osadený naimpregnovaný stĺp z tvrdého dreva (dub zimný alebo 
agát biely). 

• Dĺžka stĺpov bude 4 m, pričom z toho jeden meter bude zakopaný v zemi. 
• Na rohoch oplotenia a v 50 m vzdialenostiach v priamych úsekoch budú stĺpy 

posilnené dvoma vzperami v smere línie oplotenia. Vzpery budú z rovnakého 
materiálu ako stĺpy. 

• Napínací drôt bude na drevené stĺpy upevnený U-klincami vo výške 5cm, 90 cm, 
190cm a 250cm nad terénom z vnútornej strany oplôtku. Použije sa napínací drôt 
o priemere 5 mm, pozinkovaný.  

• Na spodný napínací drôt sa pletivo upevní viazacím drôtom, minimálne 3 cm hrubým, 
každých 70 cm. 
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• Okolo celého obvodu bude vykopaná ryha do hĺbky 50cm, do ktorej bude vložená 
spodná časť pletiva prichytená roxorovými hákmi vo vzdialenosti cca 1m od seba po 
celom obvode. 

• Po upevnení pletiva bude ryha zahrnutá a zhutnená. 
• Súčasne budú upevnené brány na vstupe do oplôtku. Brány budú skonštruované 

z dreva alebo kovu s pletivovou výplňou. 
 

Opakované zalesňovanie 

Vykoná sa na zalesnených kalamitných plochách, kde nastal výpadok sadeníc. Doplnia sa sadenicami 

väčšieho vzrastu .Na zalesnených plochách bežne dochádza k ojedinelému výpadku vysadených 

drevín. Na týchto miestach sa vykoná opakované zalesnenie, aby na prázdnych miestach nenastúpili 

nežiaduce dreviny. 

 

Prečistka 

V mladinách a v žrďkovinách budú vykonané prečistky ručne motorovou pílou, tak aby sa zabránilo 

preštíhleniu a následnému rozvratu mladých lesných porastov.  

 

Výsek nežiaducich drevín 

Pôsobením biotických a abiotických činiteľov prišlo k výraznému zníženiu zakmenenia v predrubných 

porastoch, ktoré majú ešte potenciál sa prirodzene zmladiť a z tohto dôvodu je navrhnutý výrub 

nežiaducich drevín, čím sa vytvoria podmienky pre klíčenie semien hlavných hospodárskych drevín, 

ktoré pochádzajú z materského porastu. 
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B.  VYKONÁVACIA  ČASŤ 
     rok:2015 

      

Porast Trhanie pňov 
v ha 

Odvoz a likvidácia 
pňov v ha 

Zhrnutie vegetácie 
buldozérom do 

depónií 
v ha 

Hlboká oraba 
v ha 

Bránenie  
v ha 

Prečistka 
v ha Výžin v ha 

287a I. 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 - - 

287a II. - - - - - 1,67 - 

287b - - - - - - - 

287c - - - - - - - 

287 III. - - - - - 2,93 - 

287 IV. - - - - - - 3,72 

286a 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 - - 

286b I. 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 

286b II. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 - - 

286c 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 - - 

288 I. 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 - - 

288 II.  - - - - - 2,37 - 

288 III. - - - - - - 2,08 

289 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 - - 

290 I.  - - - - - - - 

290 II.  - - - - - 3,35 - 

291 I.  3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 - - 

293b - - - - - - 0,96 
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293c 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 - - 

293d - - - - - - - 

294a I. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 - - 

294a II. - - - - - 1,43 - 

294b - - - - - - - 

295a I. 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 - - 

295a II. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - 

295a III. 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 - - 

295b I. 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 - - 

295d 3 3 3 3 3 - - 

298a I.  - - - - - - - 

298a II. - - - - - 2,89 - 

298a III. - - - - - - 1,24 

298b - - - - - - - 

297a I. - - - - - - 2,69 

297a II. - - - - - 2,36 - 

300a II. - - - - - 2,05 - 

300a III. - - - - - 1,92 - 

301a 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 - - 

301b - - - - - - - 

302 - - - - - - 12,01 

303a - - - - - - - 

303b I. - - - - - - - 

303b II. - - - - - 2,19 - 
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299 I. - - - - - - - 

299 II. - - - - - 2,67 - 

304 3 3 3 3 3 - - 

305 b - - - - - - - 

Spolu 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 25,83 22,7 

        

        rok:2016 
      

Porast 

Zalesňovanie v ks 

Výžin 
v ha 

Prečistka  
v ha 

Výsek 
nežiadúcich 

drevín 
v ha 

Dub 
letný 

Borovica 
lesná 

Agát  
biely Topoľ 

šľachtený 
287a I. - 11 640 - - - - - 

286a 12 300 - - - - - - 

286b I. 33 800 - - - - - - 

286b II. 1 500 - - - - - - 

286c 23 100 - - - - - - 

288 I.  - 70080 - - 5,84 - - 

288 III. - - - - 2,08 - - 

289 20000 36000 - 600 - - - 

291 I. - - - - 3,77 - - 

291 II.  - - - - - 6,22 - 

292 - - - - - 1,72 - 

293 - - - - - - 10,89 
293b - - - - 0,96 - - 
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293c 18900 - - - - - - 
293d - - - - 5,35 - - 
294a I. - - - - 2,08 - - 
295a I. - - - - 3,86 - - 
295a II. - - - - 0,7 - - 
295a III. - - - - 0,62 - - 
295b I. - - - - 2,14 - - 
295b II. - - - - - 1,72 - 
295d - - - - 3 - - 
298a III. - - - - 1,24 - - 
297a I. - - - - 2,69 - - 
301a - - - - 4,87 - - 
302 - - - - 12,01 - - 
304 - - - - 3 - - 
Spolu 109 600,00 117 720,00 0,00 600,00 54,21 9,66 10,89 

 
       V roku 2016 bude vybudovaný veľkoplošný oplôtok v JPRL LC Košarina, vo výmere 201,81 ha. 

 
       rok:2017 

      

Porast Výžin 
v ha 

Prečistka 
v ha    

  

  

  

287a I. 0,97 - 
     286a 1,23 - 
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286b I. 3,38 - 
     286b II. 0,15 - 
     286c 2,31 - 
     288 I. 5,84 - 
     288 III. 2,08 - 
     289 5,20 - 
     291 I. 3,77 - 
     293b 0,96 - 
     293c 1,89 - 
     294a I. 2,08 - 
     294a II. - 1,43 
     295a I. 3,86 - 
     295a II. 0,70 - 
     295a III. 0,62 - 
     295b I. 2,14 - 
     295d 3,00 - 
     298a II. - 2,89 
     297a I. 2,69 - 
     301a 4,87 - 
     304 3,00 - 
     

Spolu 50,74 4,32 
     

        

        rok:2018 
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Porast Výžin 
v ha 

Prečistka 
v ha 

Výsek nežiadúcich 
drevín v ha 

  
     
     
   287a I. 0,97 - - 

    287 III. - 2,93 - 
    286a 1,23 - - 
    286b I. 3,38 - - 
    286b II. 0,15 - - 
    286c 2,31 - - 
    288 I. 5,84 - - 
    288 II. - 2,37 - 
    289 5,20 - - 
    290 II. - 3,35 - 
    291 I. 3,77 - - 
    293c 1,89 - - 

    293d 5,35 - - 
    294a I. 2,08 - - 
    295a I. 3,86 - - 
    295a II. 0,70 - - 
    295a III. 0,62 - - 
    295b I. 2,14 - - 
    297a II. - 2,36 - 
    300a III. - 1,92 - 
    301a 4,87 - - 
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303b II. - - 2,19 
    299 II - - 2,67 
    Spolu 44,36 12,93 4,86 
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Technická špecifikácia – rozpočet - uchádzač vyplní a predloží ako súčasť zmluvy o dielo 
 
 
 
 

Rok Výkon Merná 
jednotka Množstvo 

Cena za 
jednotku bez 

DPH v € 

Cena spolu bez 
DPH v € 

Cena za 
jednotku 
s DPH v € 

Cena spolu 
s DPH v € 

Rok 2015               
  Celoplošná príprava pôdy:             
  trhanie pňov ha 45,01     
  odvoz a likvidácia pňov ha 45,01     
  zhrnutie vegetácie buldozérom do depónií ha 45,01     
  hlboká orba ha 45,01     
  bránenie ha 45,01     
  Prečistka  ha 25,83     
  Výžin ha 22,7     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 81,81     
  Prvé zalesňovanie         
  dub letný ks 191700     
  borovica lesná ks 58440     
  Sadenice          
  dub letný ks 191700     
  borovica lesná ks 58440     

Spolu 
2015     - -    

     
 

 
 Rok 2016               
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  Zalesňovanie   
  Dub letný ks 109 600,00     
  Borovica lesná ks 117 720,00     
  Topoľ šľachtený ks 600,00     
  Sadenice   
  Dub letný ks 109 600,00     
  Borovica lesná ks 117 720,00     
  Topoľ šľachtený ks 600,00     
  Výžin ha 54,21     
  Prečistka ha 9,66     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 10,89     
  Vybudovanie veľkoplošného oplôtku   
  drevené  stĺpy ks 4 520,00     
  oplôtkové lesnícke pletivo - pozinkované m2 25 200,00     
  šponovací drôt m 33 600,00     
  vstupná brána ks 4,00     
  šponováky ks 1 344,00     
  U-klince kg 200,00     
  roxorový hák ks 8 400,00     
  stavebná činnosť €/bm 9,00     

Spolu 
2016     - -    

     
   Rok 2017               

  Vyžín ha 50,74     
  Prečistka ha 4,32     

Spolu 
2017     - -    
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Rok 2018               
  Výžin ha 44,36     
  Prečistka ha 12,93     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 4,86     

Spolu 
2018     - -    

Spolu 2015 -2018          
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C. OBCHODNÉ PODMIENKY - NÁVRH ZMLUVY O DIELO  

Súčasťou súťažných podmienok je aj návrh zmluvy v zmysle Obchodného 
zákonníka, ktorý bude zaslaný uchádzačom spolu so súťažnými podkladmi. Verejný 
obstarávateľ v nej určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré požaduje. 
Uchádzač do tohto návrhu zmluvy len doplní svoje identifikačné údaje a údaje 
o ponúkanej  cene a predmete zákazky. Štatutárny zástupca uchádzača takto 
vypracovanú zmluvu podpíše a predloží v rámci svojej ponuky. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje zálohy ani preddavky. Financovanie sa bude vykonávať formou 
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry. Faktúra musí spĺňať všetky 
náležitosti v zmysle aktuálne platných zákonov. Pokiaľ faktúra nebude spĺňať všetky 
predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ má právo ju neprijať a vrátiť. Lehota 
splatnosti faktúry začína plynúť až od času prijatia nového a správneho daňového 
dokladu. 
Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk resp. do predĺženia lehoty viazanosti ponúk.  
Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EÚ – Program rozvoja 
vidieka SR 2014-2020.  
Zmluva medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom nadobúda platnosť 
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP medzi Kupujúcim (prijímateľom pomoci) a Poskytovateľom pomoci ( 
NFP ) na predmet zmluvy. V prípade neschválenia žiadosti o NFP respektíve 
nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, stráca táto zmluva platnosť. 
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho 
s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP medzi verejným obstarávateľom a príslušným poskytovateľom pomoci, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, v súvislosti s 
realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie 
projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu. 
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ZMLUVA  O DIELO- Návrh 

uzavretá v súlade s § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) 

 
Uchádzač vyplní a doplní údaje, prílohy atď. 

 v Zmluve o dielo- návrh, ktoré sa ho týkajú 
  

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ :  
Obchodné meno: jurovcik winery, s.r.o. 
Sídlo: Lošonec 273, 919 04 Lošonec  
IČO: 47 053 267 
DIČ: SK 2023749541     
Bankové spojenie: SK 54 0200 0000 0032 4431 9951 
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/T  
Konanie menom spol.:   Ondrej Jurovčík, konateľ 
(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „objednávateľ“)  
a 
Zhotoviteľ :    
Obchodné meno: 
Sídlo:   
IČO:  
DIČ:      
Bankové spojenie: 
Zápis v OR:   
Konanie menom spol.:    
(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „zhotoviteľ“)  
 
Osoba vykonávajúca dozor zapísaná v zozname Odborných lesných hospodáraov 
Obchodné meno: 
miesto podnikania: 
dátum narodenia: 
číslo osvedčenia: 
Osoba vykonávajúca dozor, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti 
s lesným reprodukčným materiálom: 
Obchodné meno: 
miesto podnikania: 
dátum narodenia: 
číslo osvedčenia: 
(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok II. 
 Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú ako výsledok verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“).  
2. Objednávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou, oprávnenou na podnikanie v súlade so 
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živnostenským oprávnením, ktoré má zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/T. Objednávateľ je oprávneným žiadateľom 
(konečným prijímateľom) o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 - 2020 (ďalej len „nenávratný finančný príspevok“) na základe Výzvy č. 2015/PRV/3, 
pre Podopatrenie 8.4 „Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami“. Cieľom projektu je obnoviť produkčný potenciál v 
lesoch poškodených prírodnými pohromami a zavádzanie ozdravných opatrení v lesoch 
obhospodarovanými objednávateľom.  
3. Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že podniká v oblasti uskutočňovania celoplošnej prípravy 
pôdy a odstraňovania nežiaducej vegetácie, zalesňovania, ochrany mladých lesných 
porastov (MLP) výžinom, ochrana mladých lesných porastov proti zveri, (všetky tieto oblasti 
jednotne v tejto zmluve ako „ozdravné opatrenia“) 
4. Zhotoviteľ týmto čestne prehlasuje, že je držiteľom všetkých povolení, licencií, oprávnení 
či osvedčení, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na vykonávanie predmetu jeho podnikateľskej 
činnosti a splnenie povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, najmä na zhotovenie diela 
v súlade s požiadavkami objednávateľa vyjadrenými v Sprievodnej správe k projektovej 
dokumentácii, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“). 
 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy - dielo 

1. Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktoré predstavuje 
vykonanie: „Obnova potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery, 
s.r.o.“ ďalej len ako („dielo“ alebo „predmet zmluvy“ alebo „ozdravné opatrenia“), 
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade so  všetkými prílohami tejto zmluvy, 
pričom prílohy tejto zmluvy sú záväzné a určujúce spôsob vykonania diela, kvalitu diela, ako 
aj rozsah diela, pričom prílohy sú súčasťou zmluvy s rovnakou právnou silou ako samotný 
text zmluvy. 
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1 tohto článku 
v čase určenom v čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť 
cenu za vykonanie diela podľa čl. V tejto Zmluvy a zároveň toto dielo prevziať, avšak to iba 
ak bude dielo zhotovené v súlade so zákonom a touto zmluvou.  
 

Článok IV.  
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje kompletne zrealizovať, ukončiť 
a odovzdať, vo finálnej podobe dielo, pozostávajúce zo všetkých čiastkových realizačných 
fáz, a to najneskôr do 31.12. 2018. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Zmluvy bude 
zhotoviteľ realizovať v rozsahu a spôsobom určeným v projektovej dokumentácii a za 
použitia materiálov, mechanizácie, tovarov a služieb, ktoré vykazujú aspoň minimálny 
štandard požadovaný projektovou dokumentáciou a ostatnými relevantnými normami. 
Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo v realizačných fázach po jednotlivých rokoch, v súlade s 
priloženou projektovou dokumentáciou. 
2. Zhotoviteľ týmto čestne prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal od objednávateľa 
projektovú dokumentáciu vzťahujúcu sa na predmet tejto zmluvy a zároveň sa zaväzuje do 
piatich (5) dní písomne oznámiť objednávateľovi všetky zjavné nedostatky realizačnej 
projektovej dokumentácie a upozorniť ho na dôsledky týchto nedostatkov. V prípade 
porušenia tejto jeho povinnosti bude zhotoviteľ niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu 
vzniknutú v priamej súvislosti so zjavnými nedostatkami, ktoré zhotoviteľ objednávateľovi 
neoznámil. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní predmetu tejto Zmluvy sa bude riadiť nielen 
platnými a účinnými stavebnými predpismi a technickými normami platnými na území 
Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „STN“) ale aj vhodnými odbornými 
technologickými postupmi platnými pre činnosti uskutočňované na základe tejto Zmluvy, 
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zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že sa oboznámi a bude sa riadiť všetkými pokynmi výrobcov 
produktov a materiálov používaných pri uskutočňovaní predmetu tejto Zmluvy, ako aj 
právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany a bezpečnosti pri práci, právnymi predpismi 
upravujúcimi oblasť ochrany životného prostredie, predpismi upravujúcimi oblasť lesného 
hospodárstva, ako aj všetkými ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na činnosť vykonávanú zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. 
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadné údaje predložené objednávateľom a týkajúce 
sa podzemných inžinierskych sietí môžu byť nepresné alebo neúplné a preto sa zhotoviteľ 
zaväzuje kontaktovať jednotlivých správcov týchto inžinierskych sietí ohľadne ich množstva a 
presnej lokalizácie a zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich porušeniu alebo zničeniu.  
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade vzniku situácie nepredpokladanej pri 
podpise tejto zmluvy, ktorá bráni dodržaniu termínu ukončenia prác, čas určený na 
zhotovenie diela sa predlžuje o dobu trvania tejto nepredpokladanej situácie nevyhnutnú na 
odstránenie takejto prekážky. Za Zmluvou nepredpokladanú prekážku dodržania termínu 
ukončenia prác sa považuje: 

- neodovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľom zhotoviteľovi 
- vady alebo zmeny v dokumentácii či povoleniach, ktoré sa zistia počas realizácie 

diela a je potrebné ich odstrániť. 
- nepriaznivé klimatické podmienky brániace riadnemu výkonu stavebných prác 

a realizácie diela podľa podmienok stanovených v bode 8. tejto Zmluvy. 
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že si riadne prezrel miesto uskutočňovania diela a s odbornou 
starostlivosťou prehlasuje, že nie sú potrebné práce „na viac“, pri dodržaní dohodnutého 
rozsahu prác a akékoľvek výdavky spojené s prácami „na viac“, ktoré zhotoviteľ uskutoční, 
znáša zhotoviteľ. 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení diela vyznačiť v projektovej dokumentácii všetky 
prípadné zmeny podľa skutočného stavu vykonaných prác a túto dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby odovzdať objednávateľovi pri preberaní diela v dvoch (2) vyhotoveniach. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak v  súlade s STN a technologickými postupmi 
platnými pre danú činnosť nastane situácia, že po dobu dlhšiu ako tri (3) po sebe 
nasledujúce dni neumožňujú klimatické podmienky výkon prác, má zhotoviteľ právo na 
predĺženie termínu ukončenia prác o dobu, ktorá sa rovná počtu dní, kedy takéto klimatické 
podmienky neumožňovali plynulý postup na predmete zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
o nepriaznivých klimatických podmienkach zhotoviteľ uvedie zápis do denníka, ktorý podpíšu 
obe zmluvné strany, v opačnom prípade zhotoviteľ nebude môcť uplatniť predĺženie lehôt. Ak 
objednávateľ alebo ním poverená osoba zápis nepodpíše a zároveň zhotoviteľ písomne do 
troch dní od nepodpísania zápisu písomne zdôvodní nemožnosť pokračovať v stavebných 
prácach, bude sa považovať za to, že s týmto zápisom a s predĺžením lehôt objednávateľ 
súhlasí. Informácie o nevhodných klimatických podmienkach v zápise musia byť v súlade so 
správami Slovenského hydrometeorologického ústavu.  
9. Zmluvné strany sa dohodli že objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní ihneď písomne 
(faxom, e-mailom, prostredníctvom poštových služieb) oznámiť druhej zmluvnej strane vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela a v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť 
k nedodržaniu lehôt podľa tohto článku.  
10. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ sa stáva vlastníkom diela 
postupne počas jeho realizácie resp. zhotovovania. 
11. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele ako aj na všetkých materiáloch, 
produktoch, komponentoch či iných tovaroch potrebných na jeho vykonanie a realizáciu až 
do momentu odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 12 tohto článku Zmluvy. 
12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním 
diela objednávateľovi v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku. O prevzatí diela bude 
zmluvnými stranami vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Do protokolu 
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objednávateľ uvedie všetky vady, ktoré zistil pri preberaní diela., pričom rovnaký protokol 
bude vyhotovený pri prebratí každej jednej realizačnej fáza, za vyzvanie na jeho podpis 
zodpovedá zhotoviteľ. 
 

Článok V. 
Cena diela a spôsob jej zaplatenia 

1. Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom cena je 
stanovená ako cena celková, úplná a konečná, zahŕňajúca dodávku všetkých potrebných 
materiálov, prác a energií.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje, za riadne a včas odovzdané dielo, zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
za zhotovenie diela vo výške .............. € (slovom:  € ). Zmluvné strany sa dohodli, že 
zmluvná cena je pevná a nemenná a obsahuje všetky stavebno-realizačné práce v zmysle 
projektovej dokumentácie, ako aj uvedenie miesta zhotovenia diela do pôvodného stavu. Ako 
podklad pre stanovenie ceny slúži rozpočet tvoriaci prílohu tejto Zmluvy. Zmluvná cena 
neobsahuje spotrebu všetkých energií, ktoré budú použité pri výstavbe v zmysle tejto 
Zmluvy, ktoré sa zaväzuje znášať a zabezpečiť ich dodanie v plnom rozsahu zhotoviteľ. 
V prípade, že dodanie energií zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ je povinný mu zaplatiť 
spotrebované energie a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia splatnosti faktúry od 
jednotlivých dodávateľov energií, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň v ktorom bude 
predmetná suma pripísaná na účet objednávateľa alebo deň, v ktorom bola suma zaplatená 
objednávateľovi v hotovosti do pokladne. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny môže dôjsť v priebehu zhotovovania diela 
výlučne za nasledovných podmienok: 
- na základe požiadavky objednávateľa na zmenu realizácie diela, ktorá si vyžaduje 

vykonanie prác, na ktoré sa zhotoviteľ touto zmluvou nezaviazal 
- na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,  
- v dôsledku nezrealizovania časti prác zhotoviteľom podľa rozpočtu a časového 

harmonogramu. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela, v celkovej 
sume uvedenej v bode 2. tohto článku do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľom, ktorá 
bude zhotovená podľa tohto článku. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi vystaviť faktúru 
vždy po ukončení jednotlivej realizačnej fáze to nasledovne: 
a. 1. (prvú) faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr po kompletnom ukončení prvej realizačnej fázy 
určenej priloženou dokumentáciou na rok 2015, ktorej trvanie je max. tri (3)mesiace. 
b. 2. (druhú) faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr po kompletnom ukončení druhej realizačnej 
fázy určenej priloženou dokumentáciou na rok 2016, ktorej trvanie je max. dvanásť (12) 
mesiacov. 
c. 3. (tretiu) faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr po kompletnom ukončení tretej realizačnej fázy 
určenej priloženou dokumentáciou na rok 2017, ktorej trvanie je max. tri (3) mesiace. 
d. 4. (štvrtú) faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr po kompletnom ukončení štvrtej realizačnej 
fázy určenej priloženou dokumentáciou na rok 2018, ktorej trvanie je max. šesť (6) mesiacov.  
 
Zhotoviteľ po úplnom dokončení každej realizačnej fázy diela, vždy až po dni riadneho 
protokolárneho odovzdania fázy zhotoviteľom objednávateľovi vystaví faktúru, pričom 
zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru výlučne iba na časť ceny diela presne 
zodpovedajúcu časti skutočne, už zhotoveného diela. Zmluvné strany sa dohodli, že 
obligatórnymi súčasťami faktúry je:  
- zoznam všetkých subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sa zúčastnili zhotovenia diela podľa 
tejto Zmluvy  
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- čestné prehlásenie zhotoviteľa, že jeho subdodávatelia nemajú voči nemu nezaplatené 
pohľadávky po lehote splatnosti súvisiace so zhotovením diela podľa tejto Zmluvy.  
- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jednotlivej realizačnej fázy v súlade s bodom 
12 článku IV. Tejto zmluvy.  
- Objednávateľom podpísané konečné vyúčtovanie v súlade s bodom 5. tohto článku  

 
5. Konečné finančné vyúčtovanie realizačnej fázy zhotoviteľ vykoná po úplnom 

zhotovení diela a predloží ho objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania diela, 
resp. realizačnej fázy.  
 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť za účelom riadnej a včasnej realizácie diela 
b. umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto vykonávania prác a zhotovovania diela 

dopravným prostriedkom zhotoviteľa  
c. poskytnúť zhotoviteľovi priestor pre parkovanie dopravných prostriedkov zhotoviteľa, 

uloženie materiálu a miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí 
d. pri uplatňovaní vád diela postupovať podľa ustanovenia § 562 a nasl. v nadväznosti 

na § 436 až  § 441 Obchodného zákonníka so všetkými z tohto vyplývajúcimi 
právnymi dôsledkami. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a. odovzdať objednávateľovi dielo v termíne stanovenom touto Zmluvou  
b. prostredníctvom svojho dozoru 1x (jeden krát) denne podpisom odsúhlasiť zápisy 

v denníku, ktorý je zhotoviteľ povinný viesť. V prípade, ak dozor zápisy svojím 
podpisom neodsúhlasí v lehote do piatich (5) dní od ich vykonania, budú sa zápisy 
považovať za záväzné a odsúhlasené dozorom zhotoviteľa 

c. na plnenie povinností podľa tejto zmluvy využívať personál, ktorý má požadovanú 
kvalifikáciu a spĺňa všetky predpoklady podľa tejto zmluvy.  

d. že personál bude nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby 
mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa na mieste realizácie diela 

e. že jeho personál bude nosiť ochranné pomôcky v súlade s predpismi o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 

f. že jeho personál bude dodržiavať v mieste realizácie predmetu tejto zmluvy prísny 
zákaz požívania alkoholických nápojov či akýchkoľvek omamných alebo 
psychotropných látok, dodržiavanie ktorej povinnosti je objednávateľ oprávnený 
kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom vykonania dychovej skúšky na prítomnosť 
alkoholu v dychu. 

g. udržiavať čistotu a poriadok v mieste realizácie predmetu tejto Zmluvy a jeho 
bezprostrednom okolí 

h. poskytnúť objednávateľovi záruku 95 % ujatosti všetkých vysádzaných sadeníc, 
lesných drevín, pričom zhotoviteľ garantuje, že najneskôr v lehote 48 mesiacov budú 
lesné porasty, na ktorých bude realizované dielo zabezpečené, tak ako to 
predpokladá ods. 6 § 20 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov, pričom sa zhotoviteľ ďalej zaväzuje poskytnúť záruku šesťdesiat (60) 
mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, pričom záruka 
sa vzťahuje na neporušiteľnosť zhotovovaného oplôtku lesnou zverou.  

i. objednávateľovi bezodkladne bezplatne odstrániť všetky vady diela vzniknuté počas 
záručnej doby  

j. do piatich (5) dní po doručení reklamácie, oznámiť objednávateľovi či reklamáciu 
uznáva, akú nevyhnutnú lehotu na odstránenie vady navrhuje, alebo z akých dôvodov 
reklamáciu odmieta uznať 
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k. reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, začať odstraňovať do 
dvadsaťštyri (24) hodín od ich nahlásenia; sú to najmä tie vady, na základe ktorých 
nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková alebo iná ujma 

l. v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej dobe v požadovanej 
lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa 
cenníka platného v danej dobe a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi  

m. uhradiť náklady, ktoré vznikli realizáciou práva podľa písm. f) tohto bodu v plnej výške 
do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto 
náklady vyúčtované. 

n. Zaslať objednávateľovi do 15 dní od podpisu tejto zmluvy zoznam subdodávateľov, 
ktorí budú uskutočňovať realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

o. Zabezpečiť aby denník viedla a za zhotoviteľa dozor vykonávala osoba, ktorá je ako 
Odborný lesný hospodár riadne zapísaná ku dňu podpisu tejto zmluvy v registri 
odborných lesných hospodárov, pričom túto skutočnosť je povinný zhotoviteľ 
preukázať čestným prehlásením odborného lesného hospodára, pričom odborný 
lesný hospodár je povinný prehlásiť, že každý deň bude na mieste zhotovovania diela 
vykonávať dozor a viesť denník podľa tejto zmluvy.  

p. Zabezpečiť aby zhotoviteľ zabezpečoval dozor osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným, pričom túto skutočnosť je 
zhotoviteľ povinný preukázať čestným prehlásením tejto osoby, že bude na mieste 
zhotovovania diela vykonávať dozor a viesť denník podľa tejto zmluvy.        

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám 
počas realizácie stavby a jej prípravy v mieste zhotovovania diela a výkonu prác súvisiacich 
so zhotovením diela. Objednávateľ je oprávnený osobne alebo prostredníctvom poverených 
osôb kontrolovať realizáciu diela a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia zhotoviteľa. 
  

Článok VII. 
Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu 

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia prác môže objednávateľ požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa článku V. tejto 
Zmluvy, a to za každý deň omeškania, náhrada škody prevyšujúca zmluvnú pokutu tým nie 
je dotknutá. 
2. V prípade omeškania s platením ceny diela podľa čl. IV. bod 2 tejto zmluvy 
objednávateľom, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, náhrada škody 
prevyšujúca zmluvnú pokutu tým nie je dotknutá.  
3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa čl. VI. bod 2. písm. i), j) 
a l) a bodu 7 posledná veta tohto článku tejto Zmluvy môže objednávateľ požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom: Stopäťdesiat eur) za každý deň 
omeškania, a to za každý prípad omeškania samostatne, náhrada škody prevyšujúca 
zmluvnú pokutu tým nie je dotknutá. 
4. V prípade zistenia porušenia povinností podľa čl. IV bod. 1, 3 a 7 a čl. VI bod 2 písm. c), 
d), e), f), g), h) môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5000,- 
€ (Päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia, náhrada škody prevyšujúca zmluvnú 
pokutu tým nie je dotknutá. 
5. V prípade, že objednávateľ zistí, že v  denníku absentujú zápisy vykonaných prác, môže 
objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (Päťsto eur) za 
každý chýbajúci zápis, náhrada škody prevyšujúca zmluvnú pokutu tým nie je dotknutá. 
6. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti zložiť zábezpeku v súlade s bodom 1. a/alebo 
s bodom 2. článku IX. tejto zmluvy, objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu v sume 10 000,- eur (slovom: Desaťtisíc eur), náhrada škody prevyšujúca zmluvnú 
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pokutu tým nie je dotknutá.  
7. V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný odstrániť vady uvedené objednávateľom 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo tieto neodstráni v primeranej lehote podľa ich 
technickej a časovej náročnosti, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou 
osobou, ktorá ich ocení podľa cenníka platného v aktuálnom čase, pričom objednávateľ je 
oprávnený takto vzniknuté náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto 
náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu 
boli tieto náklady vyúčtované, v inom prípade je povinný zhotoviteľ uhradiť zmluvnú pokutu 
v sume predstavujúcej 10% sumy fakturovanej objednávateľom  
8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený si započítať svoj 
vzniknutý nárok z titulu zmluvnej pokuty, v časti za nezaplatenú časť ceny diela a/alebo so 
zábezpekou poskytnutou v súlade s článkom IX. tejto Zmluvy. 
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti so 
zavineným konaním zhotoviteľa v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého 
objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, a to vo 
výške neposkytnutého nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti v lehote 15 dní 
odo dňa predloženia faktúry objednávateľom zhotoviteľovi. 
 

Článok VIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto 
prípadoch:   
- Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 2 článku VI. tejto zmluvy.  
- Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo včas a/alebo riadne.  
- Ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku v súlade s bodom 1. článkom IX. tejto zmluvy 
- Ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku v súlade s bodom 2. článkom IX. tejto zmluvy 
- Ak bolo začaté konkurzné konanie alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz     

a/alebo povolená reštrukturalizácia. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade 
závažného porušenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom. 

 
Článok IX. 

 Zábezpeka 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu 
tejto Zmluvy bankovú záruku, alebo je povinný zriadiť bankovú vinkuláciu, alebo je povinný 
uložiť do notárskej úschovy, alebo je povinný vložiť na účet objednávateľa peňažnú sumu v 
celkovej výške, ktorá sa bude rovnať 5% (slovom: piatim percentám) celkovej ceny diela v 
súlade s touto zmluvou v znení akceptovateľnom a odsúhlasenom objednávateľom, a to až 
do momentu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Takto zložená peňažná 
zábezpeka zložená podľa predchádzajúcej vety bude použitá na úhradu akýchkoľvek 
peňažných pohľadávok objednávateľa, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy voči 
zhotoviteľovi počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zároveň 
zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť úrok, vo výške priemerného úroku vypočítaného z úrokov 
poskytovaných troma najväčších slovenskými bankami pre bežné účty, pričom objednávateľ 
je taký úrok povinný poskytnúť len za peňažnú sumu skutočne objednávateľovi poskytnutú a 
nevyužitú na úhradu objednávateľových pohľadávok. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi pri odovzdaní diela podľa čl. IV tejto 
Zmluvy bankovú záruku alebo zriadiť vinkuláciu alebo uložiť do notárskej úschovy alebo 
vložiť na účet objednávateľa peňažnú sumu vo výške 10 % z ceny diela podľa čl. V tejto 
Zmluvy, a to na dobu 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania predmetu tejto Zmluvy a to 
v znení akceptovateľnom a odsúhlasenom objednávateľom. Záruka podľa tohto odseku bude 
použitá najmä na zabezpečenie peňažných nárokov objednávateľa z tejto Zmluvy alebo v 
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prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iných nárokov, ktoré 
vzniknú objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní diela. Objednávateľ sa zároveň 
zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť úrok, vo výške priemerného úroku vypočítaného z úrokov 
poskytovaných troma najväčších slovenskými bankami pre bežné účty, pričom objednávateľ 
je taký úrok povinný poskytnúť len za peňažnú sumu skutočne objednávateľovi zhotoviteľom 
poskytnutú a nevyužitú na úhradu objednávateľových pohľadávok. 
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ z poskytnutých zábezpek je oprávnený 
uspokojiť akýkoľvek finančnú, splatnú pohľadávku voči zhotoviteľov, avšak to iba v prípade 
ak takú splatnú pohľadávku zhotoviteľ ani na výzvu neplní. Objednávateľ je povinný 
poskytnuté a nevyužité peňažné prostriedky vrátiť po uplynutí doby, na ktorú boli záruky 
podľa bodu 1. a bodu 2. tohto článku dojednané. 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že ich vzájomný právny vzťah, na základe 
tejto zmluvy je vzťahom obchodnoprávnym a v prípade ak by vznikla akákoľvek pochybnosť 
o pôsobnosti Obchodného zákonníka, týmto prejavujú vôľu svoj vzťah posudzovať ako 
obchodnoprávny.    
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vznikne pochybnosť o bezvadnosti resp. 
správnosti technického postupu zhotoviteľa a kvalite vykonaných prác, zmluvné strany budú  
vzniknutý spor riešiť prednostne dohodou v nadväznosti na zistenia uvedené v znaleckom 
posudku nezávislého znalca zapísaného v zozname znalcov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky.  
3. Ak by bolo alebo by sa malo stať niektoré ustanovenie alebo časť tejto Zmluvy neplatná, 
alebo neúčinná, alebo ak by bola dohoda v tejto zmluve neúplná, tak tým nebude platnosť 
tejto Zmluvy, vo zvyšnej časti jej obsahu dotknutá. Neplatné, neúčinné alebo chýbajúce 
ustanovenie alebo jeho časť sa zmluvné strany zaväzujú vykladať v súlade s ich úmyslom 
vyjadreným v čl. II tejto Zmluvy a zaväzujú sa bezodkladne podpísať a uzavrieť akýkoľvek 
dokument, potrebný na to, aby došlo k odstráneniu neplatnosti, neúčinnosti alebo neúplnosti 
ustanovenia alebo jeho časti a aby neplatné, neúčinné, chýbajúce ustanovenie bolo 
nahradené či doplnené takým ustanovením alebo jeho časťou, ktoré bude zmyslom aj 
účelom platným spôsobom najviac podobné neplatnému, neúčinnému či chýbajúcemu 
ustanoveniu alebo jeho časti, čím naplní cieľ sledovaný zmluvnými stranami pri uzatváraní 
tejto Zmluvy. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z 
tejto Zmluvy alebo s touto Zmluvou súvisiacich, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, 
budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o 
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a to buď Slovenským stálym 
rozhodcovským súdom (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil 
Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889, podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 
konaní v znení neskorších predpisov a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku 
a Štatútu SSRS alebo rozhodcovského súdu. 
5. Táto Zmluva medzi víťazným uchádzačom ( zhotoviteľom ) a objednávateľom nadobúda 
platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP medzi objednávateľom (prijímateľom pomoci) a Poskytovateľom pomoci ( 
NFP ) na predmet zmluvy. V prípade neschválenia žiadosti o NFP respektíve nenadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, stráca táto zmluva platnosť. Zmluva je vyhotovená 
v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana preberie dva rovnopisy. Akékoľvek zmeny tejto 
Zmluvy môžu byť realizované výlučne formou chronologicky očíslovaných písomných 
dodatkov.   
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6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane všetky zmeny údajov obsiahnutých v obchodnom registri, ako aj začatie konkurzného 
alebo reštrukturalizačného konania, vstup do likvidácie, a iné. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, sú si vedomé 
jej právnych následkov a na znak súhlasu s ňou ju v slobodnej, vážnej a určitej vôli 
vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
V ............................. dňa:....................           V ...............................dňa:...........................
    
  Objednávateľ       Zhotoviteľ 
 jurovcik winery, s.r.o. 
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Príloha č. 5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení alebo ekvivalent 
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Príloha č. 1 Projekt obnovy lesa 
 
 
B. Analytická časť 
 

1. Názov projektu a dátum vyhotovenia: 

 

Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o. 

 

2. Zhodnotenie stavu lesov:  

Žiadateľ o podporu užíva lesné pozemky, patriace do lesného hospodárskeho celku (LHC) Trstín, 

lesného celku Košarina, k.ú. Jablonica, okres Senica. Takmer všetky lesné porasty boli zasiahnuté 

veternou kalamitou na jar v roku 2014 Žofia a následne podkôrnikovou kalamitou, najmä 

lykožrúta borovicového, podkôrnika dubového a mníšky veľkohlavej, ktorá pretrváva až dodnes.  

 

3. Cieľ projektu.  

Cieľom projektu je obnoviť produkčný potenciál v lesoch poškodených prírodnými pohromami a 

zavádzanie ozdravných opatrení v lesoch obhospodarovanými jurovcik winery, s. r. o.  

Realizovaním cieľa sa zvýši biodiverzita a ekologická stabilita lesných porastov, čím sa zlepšia 

mimoprodukčné funkcie lesa, hlavne vodohospodárska funkcia lesa i ochrana pred biotickými a 

abiotickými škodlivými činiteľmi.  

 

4. Navrhované opatrenia.  

 

Celoplošná príprava pôdy a odstránenie nežiaducej vegetácie 

Prvé opatrenie zahŕňa štyri základné fázy. Prvá fáza spočíva vo vytrhaní pňov pásovým rýpadlom 

a v odvoze a likvidácii pňov napadnutých drevokazným hmyzom. Pne budú odvezené na skládku 

odpadov alebo inak ekologicky zlikvidované. Zvyšky pňov budú nahrnuté do depónií. V druhej fáze 

nasleduje zhrnutie rastlinného krytu ťažkým pásovým dózerom do depónií. Tretia fáza vyžaduje 

hlbokú orbu lesníckym pluhom, a napokon štvrtá fáza spočíva v bránení a zrovnávaní terénu.  

 

Zalesňovanie 

Navrhovaným opatrením sa obnoví les tak, aby bol v budúcnosti odolný, a aby plnil aj ostatné 

mimoprodukčné funkcie.  

Dosiahne sa to správnou voľbou drevín v zmysle PSL, dodržaním predpísaného pôvodu 

použitých sadeníc, správnym rozmiestnením na ploche. Zalesnenie sa vykoná ručne – motykou 

alebo štichárom v spone (1m x 0,83m; prípadne 1 m x 1 m), sadenice o veku 1/1 pri borovici, 

2/3 pri dube. 
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Ochrana mladých lesných porastov (MLP) výžinom 

Ochrana výžinom bude vykonaná 1 krát ročne ručne kosákom. Výžinom sa odstráni burina v okruhu 

50 cm od sadenice. V prvých rokoch po zalesnení je toto opatrenie veľmi dôležité, pretože v tom 

období sa sadenice prispôsobujú danému stanovišťu a burina ich najviac ohrozuje.  

 

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri. – navrhnutý veľkoplošný oplôtok  
Vonkajšie obvodové oplotenie oplôtku bude mať celkovú dĺžku cca 4,8 km. Oplôtok bude chrániť existujúce 
kultúry, mladé nárasty a budúce kultúry hospodársky významných drevín proti obrhyzu, odhryzu a lúpaniu 
zverov. Oplôtok bol navrhnutý ako ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pri ochrane tak rozsiahlych 
novovzniknutých mladých lesných porastov, ktoré sú a budú zakladané ako dôsledok prírodnej katastrofy a tým 
spojeného kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu.  
 
Technický popis 
Celková dĺžka oplôtku: 8 400 bm 
Výška oplôtku: 3m od terénu, a z toho 2,5m nadzemná časť a pol metra podzemná časť 
 
Oplôtok bude konštruovaný nasledovne: 

• Na každé 4m bude osadený naimpregnovaný stĺp z tvrdého dreva (dub zimný alebo 
agát biely). 

• Dĺžka stĺpov bude 4 m, pričom z toho jeden meter bude zakopaný v zemi. 
• Na rohoch oplotenia a v 50 m vzdialenostiach v priamych úsekoch budú stĺpy 

posilnené dvoma vzperami v smere línie oplotenia. Vzpery budú z rovnakého 
materiálu ako stĺpy. 

• Napínací drôt bude na drevené stĺpy upevnený U-klincami vo výške 5cm, 90 cm, 
190cm a 250cm nad terénom z vnútornej strany oplôtku. Použije sa napínací drôt 
o priemere 5 mm, pozinkovaný.  

• Na spodný napínací drôt sa pletivo upevní viazacím drôtom, minimálne 3 cm hrubým, 
každých 70 cm. 

• Okolo celého obvodu bude vykopaná ryha do hĺbky 50cm, do ktorej bude vložená 
spodná časť pletiva prichytená roxorovými hákmi vo vzdialenosti cca 1m od seba po 
celom obvode. 

• Po upevnení pletiva bude ryha zahrnutá a zhutnená. 
• Súčasne budú upevnené brány na vstupe do oplôtku. Brány budú skonštruované 

z dreva alebo kovu s pletivovou výplňou. 
 

Opakované zalesňovanie 

Vykoná sa na zalesnených kalamitných plochách, kde nastal výpadok sadeníc. Doplnia sa sadenicami 

väčšieho vzrastu .Na zalesnených plochách bežne dochádza k ojedinelému výpadku vysadených 

drevín. Na týchto miestach sa vykoná opakované zalesnenie, aby na prázdnych miestach nenastúpili 

nežiaduce dreviny. 
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Prečistka 

V mladinách a v žrďkovinách budú vykonané prečistky ručne motorovou pílou, tak aby sa zabránilo 

preštíhleniu a následnému rozvratu mladých lesných porastov.  

 

Výsek nežiaducich drevín 

Pôsobením biotických a abiotických činiteľov prišlo k výraznému zníženiu zakmenenia v predrubných 

porastoch, ktoré majú ešte potenciál sa prirodzene zmladiť a z tohto dôvodu je navrhnutý výrub 

nežiaducich drevín, čím sa vytvoria podmienky pre klíčenie semien hlavných hospodárskych drevín, 

ktoré pochádzajú z materského porastu. 
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Príloha č. 2 Výkaz činnosti pre obnovu lesa 
 
 

B.  VYKONÁVACIA  ČASŤ 
     rok:2015 

      

Porast Trhanie pňov 
v ha 

Odvoz a likvidácia 
pňov v ha 

Zhrnutie vegetácie 
buldozérom do 

depónií 
v ha 

Hlboká oraba 
v ha 

Bránenie  
v ha 

Prečistka 
v ha Výžin v ha 

287a I. 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 - - 

287a II. - - - - - 1,67 - 

287b - - - - - - - 

287c - - - - - - - 

287 III. - - - - - 2,93 - 

287 IV. - - - - - - 3,72 

286a 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 - - 

286b I. 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 

286b II. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 - - 

286c 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 - - 

288 I. 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 - - 

288 II.  - - - - - 2,37 - 

288 III. - - - - - - 2,08 

289 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 - - 

290 I.  - - - - - - - 

290 II.  - - - - - 3,35 - 
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291 I.  3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 - - 

293b - - - - - - 0,96 

293c 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 - - 

293d - - - - - - - 

294a I. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 - - 

294a II. - - - - - 1,43 - 

294b - - - - - - - 

295a I. 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 - - 

295a II. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - 

295a III. 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 - - 

295b I. 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 - - 

295d 3 3 3 3 3 - - 

298a I.  - - - - - - - 

298a II. - - - - - 2,89 - 

298a III. - - - - - - 1,24 

298b - - - - - - - 

297a I. - - - - - - 2,69 

297a II. - - - - - 2,36 - 

300a II. - - - - - 2,05 - 

300a III. - - - - - 1,92 - 

301a 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 - - 

301b - - - - - - - 

302 - - - - - - 12,01 

303a - - - - - - - 
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303b I. - - - - - - - 

303b II. - - - - - 2,19 - 

299 I. - - - - - - - 

299 II. - - - - - 2,67 - 

304 3 3 3 3 3 - - 

305 b - - - - - - - 

Spolu 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 25,83 22,7 

        

        rok:2016 
      

Porast 

Zalesňovanie v ks 

Výžin 
v ha 

Prečistka  
v ha 

Výsek 
nežiadúcich 

drevín 
v ha 

Dub 
letný 

Borovica 
lesná 

Agát  
biely Topoľ 

šľachtený 
287a I. - 11 640 - - - - - 

286a 12 300 - - - - - - 

286b I. 33 800 - - - - - - 

286b II. 1 500 - - - - - - 

286c 23 100 - - - - - - 

288 I.  - 70080 - - 5,84 - - 

288 III. - - - - 2,08 - - 

289 20000 36000 - 600 - - - 

291 I. - - - - 3,77 - - 

291 II.  - - - - - 6,22 - 

292 - - - - - 1,72 - 
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293 - - - - - - 10,89 
293b - - - - 0,96 - - 
293c 18900 - - - - - - 
293d - - - - 5,35 - - 
294a I. - - - - 2,08 - - 
295a I. - - - - 3,86 - - 
295a II. - - - - 0,7 - - 
295a III. - - - - 0,62 - - 
295b I. - - - - 2,14 - - 
295b II. - - - - - 1,72 - 
295d - - - - 3 - - 
298a III. - - - - 1,24 - - 
297a I. - - - - 2,69 - - 
301a - - - - 4,87 - - 
302 - - - - 12,01 - - 
304 - - - - 3 - - 
Spolu 109 600,00 117 720,00 0,00 600,00 54,21 9,66 10,89 

 
       V roku 2016 bude vybudovaný veľkoplošný oplôtok v JPRL LC Košarina, vo výmere 201,81 ha. 

 
       rok:2017 

      

Porast Výžin 
v ha 

Prečistka 
v ha    
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287a I. 0,97 - 
     286a 1,23 - 
     286b I. 3,38 - 
     286b II. 0,15 - 
     286c 2,31 - 
     288 I. 5,84 - 
     288 III. 2,08 - 
     289 5,20 - 
     291 I. 3,77 - 
     293b 0,96 - 
     293c 1,89 - 
     294a I. 2,08 - 
     294a II. - 1,43 
     295a I. 3,86 - 
     295a II. 0,70 - 
     295a III. 0,62 - 
     295b I. 2,14 - 
     295d 3,00 - 
     298a II. - 2,89 
     297a I. 2,69 - 
     301a 4,87 - 
     304 3,00 - 
     

Spolu 50,74 4,32 
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        rok:2018 
      

Porast Výžin 
v ha 

Prečistka 
v ha 

Výsek nežiadúcich 
drevín v ha 

  
     
     
   287a I. 0,97 - - 

    287 III. - 2,93 - 
    286a 1,23 - - 
    286b I. 3,38 - - 
    286b II. 0,15 - - 
    286c 2,31 - - 
    288 I. 5,84 - - 
    288 II. - 2,37 - 
    289 5,20 - - 
    290 II. - 3,35 - 
    291 I. 3,77 - - 
    293c 1,89 - - 

    293d 5,35 - - 
    294a I. 2,08 - - 
    295a I. 3,86 - - 
    295a II. 0,70 - - 
    295a III. 0,62 - - 
    295b I. 2,14 - - 
    297a II. - 2,36 - 
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300a III. - 1,92 - 
    301a 4,87 - - 
    303b II. - - 2,19 
    299 II - - 2,67 
    Spolu 44,36 12,93 4,86 
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Príloha č. 3 Technická špecifikácia – rozpočet  - vyplní uchádzač 
 
 

Rok Výkon Merná 
jednotka Množstvo 

Cena za 
jednotku bez 

DPH v € 

Cena spolu bez 
DPH v € 

Cena za 
jednotku 
s DPH v € 

Cena spolu 
s DPH v € 

Rok 2015               
  Celoplošná príprava pôdy:             
  trhanie pňov ha 45,01     
  odvoz a likvidácia pňov ha 45,01     
  zhrnutie vegetácie buldozérom do depónií ha 45,01     
  hlboká orba ha 45,01     
  bránenie ha 45,01     
  Prečistka  ha 25,83     
  Výžin ha 22,7     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 81,81     
  Prvé zalesňovanie         
  dub letný ks 191700     
  borovica lesná ks 58440     
  Sadenice          
  dub letný ks 191700     
  borovica lesná ks 58440     

Spolu 
2015     - -    

     
 

 
 Rok 2016               

  Zalesňovanie   
  Dub letný ks 109 600,00     
  Borovica lesná ks 117 720,00     
  Topoľ šľachtený ks 600,00     
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  Sadenice   
  Dub letný ks 109 600,00     
  Borovica lesná ks 117 720,00     
  Topoľ šľachtený ks 600,00     
  Výžin ha 54,21     
  Prečistka ha 9,66     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 10,89     
  Vybudovanie veľkoplošného oplôtku   
  drevené  stĺpy ks 4 520,00     
  oplôtkové lesnícke pletivo - pozinkované m2 25 200,00     
  šponovací drôt m 33 600,00     
  vstupná brána ks 4,00     
  šponováky ks 1 344,00     
  U-klince kg 200,00     
  roxorový hák ks 8 400,00     
  stavebná činnosť €/bm 9,00     

Spolu 
2016     - -    

     
   Rok 2017               

  Vyžín ha 50,74     
  Prečistka ha 4,32     

Spolu 
2017     - -    

     
 

 
 Rok 2018               

  Výžin ha 44,36     
  Prečistka ha 12,93     
  Výsek nežiadúcich drevín ha 4,86     
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Spolu 
2018     - -    

Spolu 2015 -2018          
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Príloha č. 4  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom 
podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v platnom znení alebo ekvivalent- 
predkladá uchádzač  
 
Príloha č. 5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení alebo ekvivalent 
- predkladá uchádzač
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D Spôsob určenia ceny  
 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov .  

• cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných 
príplatkov alebo poplatkov),  

• cenu je potrebné uvádzať v eurách s DPH resp. bez DPH podľa príslušných 
aktuálne platných právnych predpisov 

• v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny,  

• celková cena za poskytnutie služby musí obsahovať cenu za celý predmet 
zákazky, uvedený v časti B Opis predmetu zákazky.  

• ponúknuté jednotkové ceny budú počas trvania zmluvy maximálne a nemôžu 
sa prekročiť  

• všetky jednotkové ceny je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta  

• v cene musí byť zahrnuté poskytnutie služby predmetu zákazky, vrátane 
služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, 
vykládka a pod. a všetky ostatné náklady, vyplývajúce z opisu predmetu 
zákazky a týchto súťažných podkladov.  

• V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny zahrnie všetky 
poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny 
sídla verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené 
s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie 
zahraničného uchádzača.  

 
• Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej 

zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v 
zmysle súťažných podkladov z hľadiska poskytnutia služby.  

 
• Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť 

všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z 
pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok 
dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť 
zmluvného záväzku.  

 
• Uchádzač cenu špecifikuje na základe technickej špecifikácie - rozpočet, ktorý 

je súčasťou týchto súťažných podkladov a to tak, že ocení jednotlivé položky. 
Uchádzač musí v cene poskytovaných služieb uviesť pre každú požadovanú 
položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná 
súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného v 
technickej špecifikácii - rozpočet. Spôsob určenia ceny musí byť 
zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.  Technickú špecifikáciu - 
rozpočet uvedenú v ponukách uchádzačov žiadame uviesť  aj v elektronickej 
forme v xls. formáte na CD/DVD nosiči alebo ekvivalent. Rozpočet bude 
zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta. Uvedené bude 
súčasťou ponuky označenej ako „Kritériá“. 
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• Cenu stanoví uchádzač na základe ocenenej technickej špecifikácie – 

rozpočet, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť prílohu 
zmluvy.  

 
• Uchádzač musí vyplniť predloženú technickú špecifikáciu – rozpočet, ktorá je 

súčasťou týchto súťažných podkladov v plnom rozsahu. Neuvedenie 
niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva 
položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa 
a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

 
• Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné 

premietnuť: 
• zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

 
• Kalkulácia nákladov poskytnutých služieb  zahrňuje  všetky náklady spojené s 

realizáciou ako napr.  náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za 
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, 
vytýčenie, zriadenie, prevádzku, náklady na stráženie a náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody, kompletizačná činnosť a pod..
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Príloha č.1   Návrh na plnenie stanoveného kritéria 

 
VZOR PRE UCHÁDZAČOV 

 
Návrh na plnenie stanoveného kritéria určeného  na vyhodnotenie ponúk  

Nadimitná zákazka  
 

 
„Projekt obnovy potenciálu lesných porastov  
obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o. “ 

 
 
Verejný obstarávateľ: osoba podľa § 7 zákona 
Názov organizácie: jurovcik winery, s.r.o. 
IČO: 47053267 
Sídlo: Lošonec 273, 919 04 Lošonec 
 
Identifikačné údaje uchádzača    
Obchodné meno: doplní uchádzač 
IČO:  
Adresa:  
Telefón: 
Emailová adresa:   
 
Platca DPH: ÁNO - NIE (správne sa zakrúžkuje) 
 
Cenová kalkulácia  
 
Poskytnutie služby 
 

Cena spolu bez DPH v € Suma .... % DPH v € cena celkom s DPH v € 

 
„Projekt obnovy potenciálu 

lesných porastov 
obhospodarovaných jurovcik 

winery, s.r.o.“ 

   

 
  
 
 
 
 
Miesto, Dátum: ..............................................        
 
 
 
                     ................................................................... 
          Meno, priezvisko, pečiatka a podpis osoby 
                                                     oprávnenej  konať v mene uchádzača 
 
 
 
 


	S Ú Ť A Ž N É    P O D K L A D Y
	Objednávateľ :
	Obchodné meno: jurovcik winery, s.r.o.
	Sídlo: Lošonec 273, 919 04 Lošonec
	IČO: 47 053 267
	DIČ: SK 2023749541
	Bankové spojenie: SK 54 0200 0000 0032 4431 9951
	Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/T
	Konanie menom spol.:   Ondrej Jurovčík, konateľ
	(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „objednávateľ“)
	a
	Zhotoviteľ :
	Obchodné meno:
	Sídlo:
	IČO:
	DIČ:
	Bankové spojenie:
	Zápis v OR:
	Konanie menom spol.:
	(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „zhotoviteľ“)
	Osoba vykonávajúca dozor zapísaná v zozname Odborných lesných hospodáraov
	Obchodné meno:
	miesto podnikania:
	dátum narodenia:
	číslo osvedčenia:
	Osoba vykonávajúca dozor, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom:
	Obchodné meno:
	miesto podnikania:
	dátum narodenia:
	číslo osvedčenia:
	(ďalej v texte tejto zmluvy len ako „zhotoviteľ“)
	Článok II.
	Úvodné ustanovenia
	1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
	2. Objednávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou, oprávnenou na podnikanie v súlade so živnostenským oprávnením, ktoré má zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/T. Objednávateľ je oprávneným žiadateľom...
	3. Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že podniká v oblasti uskutočňovania celoplošnej prípravy pôdy a odstraňovania nežiaducej vegetácie, zalesňovania, ochrany mladých lesných porastov (MLP) výžinom, ochrana mladých lesných porastov proti zveri, (všetky ti...
	4. Zhotoviteľ týmto čestne prehlasuje, že je držiteľom všetkých povolení, licencií, oprávnení či osvedčení, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na vykonávanie predmetu jeho podnikateľskej činnosti a splnenie povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, najm...
	Článok III.
	Predmet zmluvy - dielo
	Článok V.
	Cena diela a spôsob jej zaplatenia
	Článok VI.
	Práva a povinnosti zmluvných strán
	Článok VII.
	Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu
	Článok X.
	Záverečné ustanovenia


