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IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. D.Millvho 693/64.089 01 Svidník

i

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI

Na predmet zákazky publikovanej vo vestníku č. 208/2013 -  dňa 24.10.2013 pod č. 17546 -  MSS 
pod názvom „ U m elá  o b n o va  le s a ..

Názov firmy IRBIS SLOVAKIA s.r.o.,
Sídlo D.Millvho 693/64,089 01 Svidník
IČO 36451576
IČ DPH SK2020002' 60
Banka SLSP, pobočka Svidník
Číslo účtu 0621100784/0900
Konateľ Ing. Milan Sčerba

V Svidníku dňa 25.11.2013

Ing.Milan Ščerba 
konateľ spoločnosti 

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.



Príloha č. 5-1

IRBIS SLOVAKIA s.r.o., I). Millvho 693/64. 089 01 Svidník

VYHLÁSENIE

Ja Milan Ščerba, Ing (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spcloi m s ’/ fim u.IFBlS SLOVAKIA s.r.o ( úplný a presný 

názov spoločnosti firmy v zmysle výpisu z príslušného registra), so sídlom D. Millyho 
693/64,089 01 Sx 'dník . JČO: 36451576, /opísaná ” okresný súd Prešov, oddiel Sro,Vložka 
číslo: 10804/P (úda/e z príslušného registra)

VYHLASUJEM,

že súhlasím bez obmedzení a výhi íd ; o i h úenk m i £ pc žiadavkami verejnej súťaže na 
predmet zákazky „Umelá obnova lesa.“ stanovenými verejným obstarávateľom, uvedenými 
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného 
obstarávania '2013 pod í.17546 - V. S S , 24.10.2013 , v súťažných podkladoch k
danému predmetu zákazky a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie oonúk, Ďa'ej vyhlasujem, že všetky podmienky a 
požiadavky verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
uverejnené vo vestníku verejného obstarávania č 208/2013 pod č. 17546 - MSS 
dňa.24.10.2.013 a v súťažných pocit, la Jo ;).

sý zrejmé, jnsné a íro íum itfľné.

V Svidníku, dňa:25.! í .20 i 3

Ing.Ščerba Milan - konateľ

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

' t Ŕ )



Príloha č. 5-2

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. D. Miiivho 693/64. 089 01 Svidník

VYHLÁSENIE

Ja Milan Ščerba, Ing (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spt'lo< ti< s ;’/ fini u.IF BIS ! ILOVAKIA s.r.o ( úplný a presný 

názov spoločnosti'firmy r  zmysle výpisu r  príslušného registra), so sídlom D. Millyho 
693/64,089 01 Sv’d n ík . IČO: 36451576, zapísaná okresný súd Prešov, oddiel Sro,Vložka
číslo; 10804/P (údaje z príslušného registra)

ČESTNE VYHLASUJEM,

že som sa nezúčastni! na príprave n  i v \h  >1 n m  í súťažný ch podkladov verejnej súťaže na 
predmet zákazky „Umelá obnova lesa,“ uverejnene] vo vestníku verejného obstarávania 
č.208 /2013 pod č. 17546 - MSS . dňa ?4 .10.2013.

V Svidníku, dňa:25.11.2(>13

Ing.Ščerba Mi-an - korareľ

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. 5-3

IRBIS SLOVAKIA s.r.o., D. Miilvho 693/64, 089 01 Svidník

VYHLÁSENIE

Ja Milan Ščerba, Ing (meno, priezvisko, titul),
ako osoba oprávnená konať za spc kx'm s ’/fim u.ľkBlIľ !íl OVAKIA s.r.o ( úplný apresný 

názov spoločnosti/firmy v zmysle výpisu z príslušného registra), so sídlom D. Millyho 
693/64,089 01 Sv!dn:k , IČO: 36451576, zapísaná okresný súd Prešov, oddiel Sro,Vložka
číslo: 10804/P (údaje z príslušne Ho registra)

ČESTNE VYHLASUJEM,

že údaje uvedené vo všetkých dok’ad vi i lok'iru u: ch predložených v rámci ponuky do 
verejnej súťaže na predmet zákazky „Umelá obnova lesa.“ uverejnenej vo vestníku 
verejného obstarávania č.208 /201 3 pc-d č 17546 - MSS , dňa 24.10.2013.

sú pravdivé a úplné

V Svidníku, dia 2i.l I

fng.Ščerba Milan - konateľ

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupov



IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. D. Miilvho 693/64. 089 01 Svidník

Verejný obstarávate!’:

PRO POPULO Poprad, s.r.o., 

Obrancov mieru 329 

059 34 Spišská Teplica 

Dňa 25.11.2013

Príloha č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrom, alebo lozpätie parametrov identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo 
výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom, alebc ek\b'ilentom  rieŕín 'apodpodm ietkou, :':e ekvivalentný výrobok, alebo 
ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu výrobku. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej 
značky, môže uchádzač predložiť ekvivalenty inej značky v rovnakej, alebo vyššej kvalite. 
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
Hlavný slovník- 77200000-2 

03450000-9

Predmetom výberu je dodanie nasledujúcich služieb a tovaru:
- Umelá obnova lesa. Zahŕňa vykopanie plôšok a vysadenie sadeníc lesných drevín na 
vzniknutých holinách. Vykopanie plôšok bude prevedené ručne, o veľkosti 35 x 35 cm s 
prekopaním plôšky do hĺbky cca 20 cm. Sadba bude jamková s vyspelým sadbovým 
materiálom. Technologické postupy vykonania výkonu (spon sadeníc, priestorové 
rozmiestnenie drevín na ploche a pod.; budú priamo usmernené a riadené OLH a lesníkom. 
Vysádzať sa budú voľnokorenné a obalené sadenice v rozsahu nižšie uvedených tabuliek 
rozpisu sadeníc. Obstaranie sacbo\ého materiálu zabezpečí dodávateľ služieb na vlastné 
náklady, pričom i e potrebné použiť vyspelý sadbový materiál s dôrazom na jeho kvalitu (t.j. 
dostatočnú výšku, hrúbku koreňového kŕčka a bohatý koreňový systém) a dodržať zákonné



podmienky platné pre získavanie a prenos sadbového materiálu (semenárska oblasť, výšková 
zóna, parametre). Koreňový systém voľnokorenných sadeníc bude ošetrený hydrogélom.
- V roku 2014 sa plánuje realizovať umelá obnova porastov na celkovej ploche 524,46 ha.
Z toho na LUC Lesy Spišského Biskupstva Spišská Teplica 90,13 ha, LUC Lesy Spišského 
Biskupstva Spišské Bystré 97.10 ha. IU C  Lesy Spišského Biskupstva Hranovnica 311,67 ha a 
na LC Lesy Spišského Biskupstva Biskupská poľana 25,56 ha. Celkovo sa plánuje zalesniť 1 
562 880 ks sadeníc.
- Prírodné podmienky na miestach plánovaného výkonu služieb je možné obhliadnuť 
a posúdiť priamo v teréne, po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.

V Svidníku 25.11.2013

Ing. Milan Ščerba
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ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpŕisov vydáva

Potvrdenie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov

v

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
D. Millyho 693/64 
089 01 Svidník

Predmet podnikania:
- obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť všetkých 

druhov tovarov a služieb, na ktoré sa nevyžadujú osobitné 
oprávnenia alebo povolenia,

-poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
- výroba ovocných a zeleninových nápojov,
- výroba piliarska a impregnácia dreva,
- činnosť v oblasti nehnuteľností,
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva,
- vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych 
stavieb,

- colná deklarácia,
- vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia,
- zasielateľstvo,
- špedičná činnosť s výnimkou dopravy,
- nákladná cestná doprava,
-poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby

v
Štatutárny orgán:

Ing. Milan Ščerba 

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36451576

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/07-P0-D0421

Platnosť potvrdenia do: 03. 07. 2014

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

S  písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov 
pre Ing. Milan Ščerba
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 
814 23 Bratislava, dňa 31. 05. 2013, pod číslom -

y  j  m



S  písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) 
vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov 
dňa 03. 06. 2013, pod číslom Kp 1466/2013

vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov t
dňa 06. 06. 2013, pod číslom 8/12528/2013

S  písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník, Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník 
dňa 29. 05. 2013, pod číslom 473-6/2013-Sk

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Svidník,
Sovietskych hrdinov 639/115, 089 01 Svidník 
dňa 28. 05. 2013, pod číslom P001135100605

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra 
dňa 04. 06. 2013, pod číslom PV13030791

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice 
dňa 31. 05. 2013, pod číslom 600/2013/69669

■S písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Prešov, pobočka Svidník, Gen. Svobodu 720/29, 089 80 Svidník 
dňa 29. 05. 2013, pod číslom 9713301/5/2284581/2013

S  písm. í) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra, vydal(a) Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov 
dňa 13. 06. 2013, pod číslom el-12802/2013/P

S  písm. h) preukázal čestným vyhlásením
13. 06. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa

i

Bratislava, 03. 07. 2013



CESTNE VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.,
so sídlom: D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník IČO:36451576
právna forma: s.r.cj
zapísaná v: obchodnom registri okresnného súdu v Prešove, oddiel Sro,Vložka číslo: 10804/P 
zastúpená: konateľom - Ing. Milanom Sčerbom

Čestne vyhlasujem^), že nemám/e nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty 
zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bok subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

Dátum.25.1 i.2013

Ing.Milan Ščerba 
konateľ



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.,
so sídlom: D. Millyho 693/64.. 089 01 Svidník IČO:36451576
právna forma: s.r.o
zapísaná v: obchodnom registri okresnnélio súdu v Prešove, oddiel Sro,Vložka číslo: 10804/P 
zastúpená: konateľom - Ing. Milanom Ščerbom

Čestne vyhlasujem(e), že nemám/e nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec 
nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom ro;:bodnutia.

Dátum.25.11.2013

Ing.Milan Ščerba 
konateľ



IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. D.Millvho 693/64. 089 01 Svidník

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3.h)kv 

Lesy SR -  OZ Vranov 2012 -  súčet zmluvných cien -  226 443,41 bez DPH

LS STROPKOV - 2012

1.Zmluva o dodaní služieb č.007/2012-13/25/04 zo dňa 08.06.2012 -  Pestovateľská činnosť na LS 
Stropkov, LC Havaj v sume 36 440,02 EUR bez DPH
2.Zmluva o dodaní služieb č.008/2012-13/25/04 zo dňa 08.06.2012 -  Pestovateľská činnosť na LS 
Stropkov, LC Stropkov v sume 26 641,57 bez DPH

LS Medzilaborce -  2012

1. Zmluva o dodaní služieb č.010/2012-13/25/05 zo dňa 08.06.2012 zo dňa -  Pestovateľská 
činnosť na LS Medzilaborce, LO Kamjana a LO Ňagov v sume 38 643,21 EUR bez DPH
2. Zmluva o dodaní služieb Č.009//2012-13/25/05 zo dňa 08.06.2012 -  Pestovateľská činnosť na 
LS Medzilaborce, LO Lupkov a LO Magura v sume 46 690,94 RUR bez DPH
3. Zmluva o dodaní služieb č.011/2012-13/25/05 zo dňa 08.06.2012 -  Pestovateľská činnosť na LS 
Medzilaborce, LO Čabiny v sume 28 836,81 bez DPH

LS Sedliská-2012

1. Zmluva o dodaní služieb č.019/2012-13/25/09 zo dňa 08.06.2012 -  Pestovateľská činnosť na 
LS Sedliská, LO Rybník, Jablonovec, Olšava v sume 38 171,45 Eur bez DPH
2.Dodatok č.l k Rámcovej zmluve o dodaní služieb č. 0066/2011/25/00 zo dňa 29.12.2011 -  
Pestovateľská činnosť na LS Sedliská do pol roka od 01.01.2012 do 30.06.2012 v sume 11 019,41 
Eur bez DPH.

Všetky dodávané zazmluvnené služby súvisia a súviseli s pestovateľskými činnosťami v lesníckych 
činnostiach ako sú sadenie stromčekov,vyžínanie okolo stromčekov,prerezávky, vyznačovanie 
ťažby,uhadzovanie haluziny, plecie ruby... v prílohe tohto dokumentu uvádzame potvrdenia o už 
vyfakturovaných a riadne skontrolovaných službách na OZ Vranov, kde fakturačný objem potvrdili 
za jednotlivé roky na LS správach,kde sa jednotlivé práce realizovali. Taktiež jednotlivé LS správy 
potvrdili,že sa práce realizovali riadne a načas.
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Lesy SR -  OZ Prešov 2012 - súčet zmluvných cien -  63 317,58 bez DPH

LS Zborov 2012

1. Zmluva o dodaní služieb č.2012/23/190 zo dňa 18.06.2012 -  Lesnícke činnosti na LS Zborov v 
sume 63 317,58 Eur bez DPH.

Všetky dodávané zazmluvnené služby súvisia a súviseli s pestovateľskými činnosťami v lesníckych 
činnostiach ako sú sadenie stromčekov,vyžínanie okolo stromčekov,prerezávky, vyznačovanie 
ťažby,uhadzovanie haluziny, plecie ruby... v prílohe tohto dokumentu uvádzame potvrdenia o už 
vyfakturovaných a riadne skontrolovaných službách na OZ Prešov, kde ťakturačný objem potvrdila 
príslušná LS,kde sa jednotlivé práce realizovali . Taktiež LS potvrdila,že sa práce realizovali riadne 
a načas.

Obec Ladomirová 2012 -  zmluvná cena -  16 580 bez DPH

1. Zmluva o dielo č.3 zo dňa 01.09.2012 -  Výsadba stromov a kríkov v rámci náhradnej výsadby 
na parcelách KN č.79 a 80 v sume 16 580 Eur bez DPH.

Jednalo sa o náhradnú výsadbu na parcelách č.79 a 80 -  nákup rastlín a kolov,sadenie 
krytokorenných drevín do pripravených jám,osadenie kolov,pripevnenie a zalievka 
rastlin.Odberateľ potvrdil,že sa práce vykonali riadne a včas.

M-SILNICE s.r.o. 2012 -  súčet zmluvných cien -  636 755,39 bez DPH

1. Dohoda o postúpení práv a povinností z kúpnej zmluvy zo dňa: 18.05.2012 na
zákazku „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami obec Ladomirová -  vegetácia, kde 
firma IRBIS SLOVAKIA s.r.o, prebrala všetky práva a povinnosti ako nový dodávateľ od starého 
dodávateľa firmy EXPOTRADING SLOVAKIA s.r.o., voči odberateľovi firme M-SILNICE SK 
s.r.o v plnom rozsahu a to sume 149 378,59 Eur bez DPH.

Firma IRBIS SLOVAKIA s.r.o., realizovala v r.2012 sadové úpravy v obci Ladomirová v sume 149 
378,59 Euro. Charakter zákazky bol: dodávka množstva krytokorenných stromov cca 2m výšky, ich 
sadenie, úprava terénu,dodávka kolov k stromom,uväzovanie stromov, zálievka rastlin.Odberateľ 
potvrdil,že sa práce vykonali riadne a včas.

2. Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o dielo zo dňa:17.05.2012 na zákazku 
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec Ladomirová, kde firma IRBIS 
SLOVAKIA s.r.o., prebrala všetky práva a povinnosti ako nový dodávateľ od starého dodávateľa 
firmy EXPOTRADING SLOVAKIA s.r.o., voči odberateľovi firme M-SILNICE SK s.r.o., v plnom 
rozsahu a to sume 487 376,80 Eur bez DPH.

Firma IRBIS SLOVAKIA s.r.o., realizovala v r.2012 stavebné úpravy bezmenného potoka v obci 
Ladomirová v sume 487 376,80 Eur bez DPH. Charakter zákazky bol: Výruby okolo predmetného 
toku, uhadzovanie a pálenie takto vzniknutej haluziny, odstraňovanie pňov a krov, presádzanie a 
ochrana existujúcich stromov pred poškodením. Ďalej to boli dodávky všetkých potrebných 
materialov a aj realizácia samotných stavebných prací.Odberateľ potvrdil,že sa práce vykonali 
riadne a včas.
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Lesy SR - OZ VRANOV 2011 - súčet zmluvných cien -  20 591,45 bez DPH

LS Turcovce 2011 í

1. Rámcová zmluva o dodaní služieb č. 0066/2011/25/00 z dňa 25.01.2011 -  fakturačný objem 3 
870,26 Eur bez DPH.

LS Sedliská 2011

1. Rámcová zmluva o dodaní služieb č. 0066/2011/25/00 z dňa 25.01.2011 -  fakturačný objem 16 
721,19 Eur bez DPH.

Všetky dodávané zazmluvnené služby súvisia a súviseli s pestovateľskými činnosťami v lesníckych 
činnostiach ako sú sadenie stromčekov,vyžínanie okolo stromčekov,prerezávky, vyznačovanie 
ťažby,uhadzovanie haluziny, plecie ruby... v prílohe tohto dokumentu uvádzame potvrdenia o už 
vyfakturovaných a riadne skontrolovaných službách na OZ Vranov, kde fakturačný objem potvrdili 
za jednotlivé roky na LS správach,kde sa jednotlivé práce realizovali. Taktiež jednotlivé LS správy 
potvrdili,že sa práce realizovali riadne a načas.

CONSORTIO SILVE s.r.o. 2011 -  zmluvná cena 3 275. bez DPH

l.Zmluva o dielo zo dňa 02.01.2011 č.3/2011 v sume 3 275 Eur.
Všetky dodávané zazmluvnené služby súvisia a súviseli s pestovateľskými činnosťami v lesníckych 
činnostiach ako sú sadenie stromčekov,vyžínanie okolo stromčekov,prerezávky, vyznačovanie 
ťažby,uhadzovanie haluziny, plecie ruby... v prílohe tohto dokumentu uvádzame potvrdenie od 
odberateľa prác,že sa práce realizovali riadne a načas.

Lesy SR - OZ VRANOV 2010 - súčet zmluvných cien -  11 876,91 bez DPH

LS Sedliská 2010

l.Zmluva o dielo č. 0074/2010/25/00 zo dňa 02.2010 -  fakturačný objem 7 986,76 Eur bez DPH. 

LS Medzilaborce 2010

l.Zmluva o dielo č. 0074/2010/25/00 zo dňa 02.2010 -  fakturačný objem 1565,65 Eur bez DPH.

LS Stropkov 2010

l.Zmluva o dielo č. 0074/2010/25/00 zo dňa 02.2010 -  fakturačný objem 2324,5 Eur bez DPH.

Všetky dodávané zazmluvnené služby súvisia a súviseli s pestovateľskými činnosťami v lesníckych 
činnostiach ako sú sadenie stromčekov,vyžínanie okolo stromčekov,prerezávky, vyznačovanie 
ťažby,uhadzovanie haluziny, plecie ruby... v prílohe tohto dokumentu uvádzame potvrdenia o už 
vyfakturovaných a riadne skontrolovaných službách na OZ Vranov, kde fakturačný objem potvrdili 
za jednotlivé roky na LS správach,kde sa jednotlivé práce realizovali. Taktiež jednotlivé LS správy 
potvrdili,že sa práce realizovali riadne a načas.
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Stanislav Lupieňski -  SOF 2012/2011/201O-fakturačná suma-161 609,3 bez DPH

Firma IRBIS SLOVAKIA s.r.o., bola dodávateľ firmy Stanislav Lupieňski -  SQF v rokoch 2012 v 
sume -  27 959,74 euro bez DPH, 2011 v sume 58 106,93 euro bez DPH a v r. 2010 v objeme 75 
542,63 euro bez DPH

Práce sa týkali revitalizácie vodných tokov,sadových úprav, parkových úprav,výstavby lodennice a 
stavebných činností.V prípade potreby preukážeme vykonávané práce, vykonanou fakturáciou. 
Firma potvrdila,ze dodávateľ si plnil povinnosti riadne a včas.

V Svidníku dňa 25.11.2013

Ing.Milan Ščerba 
konateľ

Ako prílohu zoznamu dokladujeme:
1. vyššie uvedené zmluvy na jednotlive zákazky zazmluvnené od r.2012 po r.2010
2. potvrdené referencie od jednotlivých vyššie uvedených odberateľov aj so skutočne 

fakturovanými čiastkami na základe vyššie uvedených zmlúv.

V prípade potreby vieme doložiť faktúry na dostatočný objem už zrealizovaných prác vo vami 
požadovanom objeme podobných dodávok služieb a tovarov podobného charakteru ako požadujete.

Taktiež vieme dokladovať uzavreté rámcové zmluvy v r.2013 pre štátne lesy v pestovateľskej 
činnosti: OZ Prešov, OZ Vranov, OZ Liptovský Hrádok, OZ Beňuš.
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ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.007/2012-13/25/04 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

I .
Zmluvné strany

Objednávateľ; 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Vranov nad Topľou
Ing. Strmeň Martin,riaditeľ
36 038 35.1
SK 2 020 087 982
VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Dodávateľ:
Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlom: D.Millyho 693/64,089 01 Svidník
Zastúpený: Ing.Milan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 2020002160
Bankové spojenie: SLSP a.s,pobočka Svidník
Číslo účtu: 0621100784/0900
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
oddiel odd.Sro vložka č. 10804/P

■ n i t i ;
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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Zb ÉTOč Strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto
*

é

II.
Predmet zmluvy

2,L Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Stropkov,LC Havaj na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase a podmienkach 
dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti 
HL tejto zmluvy riadne a včas.

I I I .
Cena služby

5-1 Zmluvné sírany sa dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
'•erejného obstarávania a je  uvedená v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie 
ZMiúkk ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
saDOvená cena je  záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všedcy účelne vynaložené náklady dodávateľa.

n a h n ili  ' i cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
m m  »c vjšite zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
W&mmäm pnw tdao  predpisu platného v čase realizácie služieb.

Xl-lflÉBÍBdfasi zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dÉÉnähntymi v tejto zmluve počas jej platnosti je  vo výške 36440,02 Eur bez DPH

3L4L F á i u id e  budú sa vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia,
b o n  je  samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha c. 2, a ktorú 
dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.

3-5. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3 6 V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych zmien a iných administratívnych opatrení Slovenskej 

republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a ktoré musí dodávateľ riadne odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu nákladov z dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve inou technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast takýchto nákladov riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možná len po vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmluvných strán a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve.
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IV.v
Cas a miesto plnenia

-t I Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu 18 mesiacov, ktorá je 
%ymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12. 2013.

-*■— Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objednávok k tejto zmluve. V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potreby.

-*■ J  Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V.
Osobitné ustanovenia

5 1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového listu. Dodávateľ je povinný prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5 Z Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.

53  Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Lesy SR (príloha č. 3), Zákazkového listu a ich súčasti.

5 4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.6, Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí
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skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7.Objednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadávaných služieb v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie 
voči službám vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.

5.8.Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní služieb vyplývajúcou zo 
zmenených podmienok uvedených v bode 5.7.

5.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických 
a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

VI.
Zmluvná pokuta

6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby v zmysle objednávok a zákazkového 
listu k tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň 
z omeškania. Za omeškanie dodávateľa sa tiež považuje skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.1. tejto Zmluvy. Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci po dni, v ktorý máme uplynula 15 dňová lehota stanovená vo výzve 
objednávateľa na odovzdanie pracoviska a podpísanie zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
podľa tohto bodu si môže objednávate! uplatniť vo výške 1,0% z ceny služby na danom 
pracovisku.

6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový list), alebo 
požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 
právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z ceny služby na danom pracovisku vo 
výške 20%.

6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknutej škody.

VII.
Ukončenie zmluvy

7.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako 
sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom tznikla
objednávateľovi škoda,

• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

• nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak nádne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany 
objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnenej strane druhej zmluvnej, strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objednávateľa na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.

7.4 Dohodou zmluvných strán.

VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky spomé otázky budú riešiť prednostne dohodou a až 
následne cestou príslušného súdu.

■ 8.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, najmä primerane ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné 
práva a povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoveniami občianskeho zákonníka.
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8.7 Táto zmluva je  vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: lx dodávateľ, lx 
príslušná lesná správa, lx OZ

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez,skutkového alebo
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

é
8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 

porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

8.10 Zmluvné snany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

8.11 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv- na základe zákona číslo 546/2010 Z.z..

8.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Vranove, dňa 8.6.2012

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
1) Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
2) Príloha č. 2 - Dohoda o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia
3) Príloha č. 3 -  Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych

činností v podmienkach š.p. LESY SR,
4) Platný doklad o podnikaní (kópia výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra) s dátumom

nie starším ako 3 mesiace (k dátumu výberového konania)
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C>Í2 í{o-ŕJ /c-X-

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.008/2012-13/25/04 
(uzatvorená podľa § 289 ods, 2 Obchodného zákonníka)

I.

T

Objednávateľ; 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH
Bankov: no enie: 
Číslo úČ'f 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátný podnik 
OZ Vranov nad Topľou 
Ing.Strmeň Martin.riaditeľ
:,» 0 3 \ 3r l 
SK 2 020 087 082
VUB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200

Obchodnom registn OVresr:ébo súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999
Oddiel Pš, vložka č 155/S

Dodáva
Obchodné id^no: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlOiVi. D.-vliílyho 693/(i4,'J8í» C < Svidník
Zastúpený. *ng Milá.-, Ščerua
IČO: 36451576
DIČ: 20.100C; 130
Bankové 'L3 enie' S I SP a s oobočkí: 3vidríu
Číslo účť 
Zapísarv 
oddiel

0621100784/0900
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
cdJ.Sro i/ícžKa i. 10BM/P

,t v  -u, r- -7 'O Or: ;,X r  "V" 
/  ;

2,1*1 Jo t
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r
zmluvY.

UVODN5 USTANOVENIA 

Zľzlu .né  strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto

II.
Predmet zmluvy

2.1. Dcdt-lEasľ sa zaväzuj s vykonať :.iežbu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Stropkov,LC Stropkov na svqje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase a podmienkach 
dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a  v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a  objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti 
III. zr ie  zmluvy riadne a včas.

ITL
C u m  s lu ž b y

3.1. Zmluvne strany sa dohodli, i t  cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obsi&rú-.ima t  je  uvedetu '• r  č 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stane ver?. cena je záväzná pre ob'dve .:ni!uvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodáv?te:Y.

3.2. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúce; sadzb^ zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu pietneho v 5as? realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná cena na sbžby ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zm'uve ooč?s jej platnosti je vo výške 24641,57 Eur bez DPH

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle uohcay o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia, 
ktorá ]e samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha č. 2, a ktorú 
dodávateľ s objednávate) om spoločne ooripisan

3.5. Splatnosr taktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3.6. V roui 2013 bude rnožne cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych 7 3 .1i.;/ - uiých administratívnych opatrení Slovenskej

republiky, kíoie majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V príoade nataälu nákladov, k;od  ;n aú  dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto

zmluvy a ktoré musí codavaltľ í o  odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu náklade v :: dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve inou technológ* u. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dod ivEtei ct iiáiasi. takýchto nakiadov r.s dne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možná ’er. v:'áiomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
;:m'uvných slr-j 1 a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve.
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IV . 

Cas a miesto plnenia
Á

-*.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmiuva sa uzatvára na dobu 1ÍÍ mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátum am i od 1.7.2012 do 31.12, 2013.

* 2  DodivauT sa zaväzuje objednávate; ovi vy.:onať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
specííkc \  iné na základe Objednával k  tfjf.*s zmVivp. V objednávke k zmluve zmluvné 
sírany dohodnú jednotlivé konkrétne miesia výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka^ zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
jx’ST. 'ip m  pod ’̂a potreby

( -t 5 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskyíivv 5 služby protokolárne oóq*'?i?.í  objedi ’áv^teľon.

V.
O&obimÉ ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykc.ná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác
dou.<\Uw'ov;. Pituká/uteľncst od, .- ä^na i l ic ia  výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového ú'stu i i v i  w 'r." : , po> ,/urj prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kid> ľan oolu doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri • ..‘u iV  postupuje d< i ? ' ,q;er famostať'e a zodpovedá za škody spôsobené
objednávateľom ’ ako ?; tratím osobárr n< miest’ výkonu prác.

5.3 Pri p‘n i ' j;r.:d.' p . z ; "•</. i’ • - . d - ;  > •«: t í  & ■ voju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci za svojich z*miestn<»i.epv p svovch dodávateľov Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravi? pH práci :'ab=zpečujA p.? základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p Lery SR ínríính? e. 3). Zákazkového ?isíts a ich súčastí.

SADodávatoľ bude pri realizácií predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodrtirv?:’ v?eoh?cre záväzné predpíš v H<Ťr»irk.é normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeonecne píaírvrm predpismi na zabeKoeef nie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany. ktorá sa na preamc* činnosti víťanuje, v r.'zsahľ ako boí s ŕou oboznámený.

5.5.0Kednáví>tí?r je oprávnený kontrolovať w kouá vinie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonava siužbu v ľuzpoic so svojmu povinnosťami a požiadavkami na
vykonava ié práce deíincvané v Líopor-e c dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych •!\h,JV’r.tí v i •; tf;. .lienMch %r. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objed-ia' ateP op.re-iH-5'.í dor'adovut ; > 'o h  . íca dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Ot;-:. navarí ’ pie jčv^ výk k.:-. . .j  ,/jo  ,.<\:údiádzajúcej vety vstupuje na miesto
výkonu piuC uodávateía zasadne jeho ^euoanoi. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zan.estnanea.

5.6. Dc'da-'.tti.ľ j? povinpý ...p070! niť ob ííhv ’v.jfeľc. bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokvnv n u  bje.ťr.ávate.om tni! v'dopauie 'tv.žby, t?ktiež ak pri vykonávaní služby zistí
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skryté prekážky znemožňujúce »'« voniame s.užďv dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbyic žr.éio • rednavateľovi.

?.7.0bjednávateľ služieb z dôvodu zmien „inrodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky- knte" iného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú \ robu {napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej fckorfmiíkcj «duacic a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadávaných služieb v ebhsti zmeT;? nrarovi?l’? zmeny objemu, druhu a technológie 
voči f.b.’lbáip. vyplývimcich z v ý* 'ed*'* . vtrcír/bc obstavan ia .

; 5.8.D^,dá’,?.teľ siblasi 5 prípadnou zmeň v pri ' h*i?var * služieb vyplýva ýcou zo
zmenených pcdir'enok i,vedcFvcír v hod-? 5 ’>

5.9 Činnosť pri odovzdávaní-a prVbeitrt n^ei’ív'sk? b pň kontrole dodržiavania technologických 
a kvelítofívnyi"b y .žiadavif*k sa p«H?dá ?? w c - i  na rpoíočnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto iinnostisch vvtvori podir e^xy 1 ;- zsn  <?r.*e bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto ‘ poločnom p -r-o 'is - ■ , potrebnom rozsahu.

V i

6.1 V pr^ade omts'.iaí.-ia ir.!a\ a ; t>  : ' 1 jiu.lt v v zmysle oojednávok a zákazkového
lism k tejxo zm.uve, má ľojednávaiel ; ••a> o v  vamn voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň
z cir.o>I::.ov. aroe:Ja.nle deduvat. \i 1. ' . . povi::_'j-: skuiočr cjť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej í'jem nej vý -s 11 <>b c.vúva -!Y nepreiavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podlY ČI. V bod 5.1. tej to Znduvy Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci pv. dni. . kív *ý 'r-  . ’-.r- 1 15 dňová lebcfa .tanovená vo výzve
obj^'kvr a.e'fc- *ia odo- z-ňíide r?r?«:o ■ a m . ! d‘r; ie zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
pod.;.’ N d\ si môž? oHr ’v ’v* ■ ’ r r '.  .'k  * 1 y ’ke 7,0% ? ceny služby na danom 
pr.

6.2 V rrí'T'f'e nrčenéi'o v ^ r o lo ?  okého nostnpn (viď. Zákazkový list), alebo
požadovanej kva)’ty prác ípris‘u£ná c d*x>.*f*á mrma určená ore daný výkon), má objednávateľ 
právo vníatniť von dodávateľovi »a nokvrn r ce:r.v služby danom pracovisku vo 
výškf 30% .

6.3 V cr'pr.^e omeškania ob’eo;>áv?jtc*ľa «pľuhou ma ciodavateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 6.0i Vo z dlžnej numy i a každý deň z omeškania.

6.4 Zapkíemm 2m nej noŕ.ufr at? e • .vj. nut” nám* ooskodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknú.'*-.! škodv.

f V 1

í
í  ľ'iT ' ; > }  f’ EľíifíT W

1 Ak »’"us :r.ii povinnosti zm 'uvnof ‘■nanoú považuje v zmysle teiio zmluvy, za podstatné 
pon:šer.íŕ zmluvy môže oprávnenú s..au* uu <i!u./'y okamžite oustúpiť pokiaľ to písomne 
oznam; diohej zmluvnej sírane te*  zby.'-adnéh-j oukiadu najneskôr však do 15 dní po tom, ako
sa c p ( i i ' . ; s u ,  il:>ZvT.*del. Ĺť  \  t-.u j-, u v  * odu'; i \  považuje najmä :

Strana 4 z 7

í l / t ä



•  meškanie dodávateľa s ukončením i  -íáĽ -'MŽsZ-ľn viac ako í C dni.
•  pcľešenie technologickej discijílim ú ; n .

•  \* rx^m eprácdodávaiälor . Yv í : . • **£.-

•  pe-icedsnie lesa a lesného pôdneho - * in . rto c a  objektov, pň ktorom vznikla 
coednivatsl uvi škoda.

•  nedodržanie dohodnutých termínov \ 3 koííar.ia služieb, dodávateľom, *

•  nevykonanie ílnžieb v rozsahu tlobodTvr.oir ' objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

•  iné konanie v rozpore so všeobecne y sinými právnymi predpismi,

•  vst'.'lyj'wi !wkv%l*tné vykonáme t-htffoy závidené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozorni! objednávateľa na chybné zadanie zo strany
oojč-uiiiiváíľ,\a  a oojednívaíel aj uaďakv* tľvái na po-st vinutí služby.

~2  Pri okamžitom odstúpení od zmluw. zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávni; r :j stianc dnue . zndo .:ej í « í- H 'd'-pením  od zmluvy zanikajú všetky práva 
a poviia-.oäU zmluvných strán zc ri'i; . okí cm úárokev na úhradu spôsobenej škody,
nárokov n« tíov+edy ap'.ativ.ne '..t, ;í#.onňé sankc;e a úroky, ako aj nárok
objednávateľa na odstrantnie zistený <*>» *ád mz »;*:skymutej služby

”.3 Písomnou výpoveďou zo strany oojed-iávatel „ bez udám a dôvodu, pričom výpovedná lehota
je 1 mesiac a zacítia piynut t>ro n  c u . - c r d ú r n e í - o  mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede

7.4 Dohodni z/mlv’-mýeh sí*án

íLíi\  a r  c ”1 c  u*, väuij v c u i a

5.1 Práva a pnvmnošti zmluvných s*rán ■vM*:' ' t'a';uo'* z reito zmluvy prechádzajú na prípadných
právny'.:- - i  stup; o v obv'n’ruvatáľa, test* dívai ?ú.

5.2 Zmeny a aopinKy Zmluvy a Pnioh múžu uvi uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej ďcho^v z.n’: ných stí kí.

5.3 Obidve zmluvné sírany sa zaväzuj t. >■ okasn^x všetky zmeny a doplnky údajov,
dôležitve-* ore s>r>pt0b ‘er-\0v^ . vluvy iknht'j zmluvnej strane (zmena osobných
údajov ,jd.--yiv % ŕo’1!, n F'd. tí’áí r" . ■•*:* * <■» d ).

§.4Zmluvné strany *a dohoda. oi.ná»-'-ir.‘a ícsp. o;í ^>*»u'sti súvsraoe s touto zmluvou sa 
pováži d ’ za cor čené '7 príozue ; dľ"sáte:n\ dňom nasledujúcim po dni vrátenia
nedoručerej 2ásielk\ odosielateľovi

5.5 Zmlúv, j £ :.rrrV-y nrahlis -{n. ■ s, .••n? .v k-, b ,d í  rieši1 prednostne dohodou a až
následní' . *v!oiT z:i‘.i«i!r.el < j- d >

5 ,6 Práva 3  p'7VÍrrio,jtÍ. recr; pcdTnz’ŕ'k'" '<n.,vaver £ v-.^o Zmluvou ?a nadia ustanoveniami 
Obchodného tľáfconmi'a, p r in ’i:*’.. ..k . utravujúcimt zmluvu o dielo. Ostatné
práva a povinnosti noup e\^>'.í touu. /.muu. o u a wchodnýtn zákonníkom sa spravujú
ustanoví-r ami o:.danskc>: zak:,-;^ . -1
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8.7 Táto 2 2 . í ; ;  .vboíovtííM v tr: *ŕ r c " i » * -c h A o iginál. Rozdeľovnik: lx dodávateľ, lx
pri s!:: v -š“ 1 %-> 'iva, i x 1)7

8.8 Zmluvne . rat-V prehlasujú že Z trli^c  -i/Rtvorr1“!, slobodne, vážne, bez skutkového alebo
právne/i: ‘i. nie v tiesni alebc za n&ra- y r :-cvvhodných podmienok.

4

8.9 Zmluva ? /U  rurnlas precitaná, vj^, vedenú a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 
porozum- z v  žtí»V. sl^^ôdaci --'ô ~ *s' 4  ̂ v!í)St'">o;Tjíľn? podpísali.

8.10 Zmlu. :a >Äny výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh e 4-'5-ŕ'» 3* v centrálnom ^{listri rrrťúv v^denotr. na Úrade vlády SF.

8.11 Táto 7:nim® ralobúda účinnosť dnon: ras<ec'u]úc!m po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv ne zéklado zákona čisto *46/201 <■ Z

8.12 Tato zmluva nsaopňua platnosť dňenr */ di;»;u oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

/

rooí j wvum c* |7V/victljvd

Neoddeľ x-'r - sú >y'. -u tejto zrviuvy í>-Jr
1) P n í 'h '- i : * - Návľ!“ na  plnt-nk kritérii ^ t ' o:-!. >1 :.■ • št; pjnúic
2) Pľí.0- a ó 2 Dohoda o v îictov/ovanf ľp <tu - sarr,o*akturácia
3) ŕnsuiw c. 3 -  Oonoda o dodržaní všeobecne záväzný cn poamieriok pre vykonávanie lesníckych

si ' ” . v p itprjf nm?s s p  LES'* SR,
4) PL-, n-* ' m \ - í  j  poori'kao.' (kópia výpisu zo l U  ostenskaho aiebo Obchodného registra) s dátumom

n s  Y. lír?- A . A. .vesia-: a ťk ťámrnu -rýbare vér*. i or.r-ia)
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ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.010/2012-13/25/05
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

I .
ZrAliiVM- a tra p y

v

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH
Bankové r>o enie: 
Číslo ÚČtw. 
Zapísaný'

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
OZ Vranov nad Topľou 
Ing.Strmeň Martin,riaditeľ

SK 2 020 087 982
VUB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Dodáva*
Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlom: D.Miilyho 693/64,089 01 Svidník
Zastúpený: Ing.Milan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 20200C2160
Bankové spo.enie: SLSP a s, pobočka Svidník
Číslo účtu 0621100784/0900
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
oddiel odd.Sro ricžKa č. 108C4/P
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f
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1

Zralm né síran\ vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

2,1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Medzilaborce,LO Kamjana a L p  Ň agov na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase 
a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti 
III. tejto zmluvy riadne a včas.

III.
Cena služby

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, 2e :ena za :r e mú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a je uvedení v p " ’ohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stanovená cena je záv!?zná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa

3.2. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosť je vo výške 38643,21 Eur bez DPH

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia, 
ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha č. 2, a ktorú 
dodávateľ s objednavateťom spoločre podpísali.

3.5. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3.6. V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1 V dôsledku legislatívnych zrr.kn r. iných administratívnych opatrení Slovenskej

republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákV-íáov ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a Ktoré musí doaáva cľ pacne odôvodniť a preukázať.
3.6.3 V prípade nárasty nákladov y. dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v icjto zmluve inou technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast tak ýchto nákladov riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možná l?r no vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmľ.uvBých strán e musí byť vyxonaná formou písomného dodatku k zmluve.

b /  w
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IV. 
€as a miesto plnenia

■i.I Zmluvné strany sa dohodli že táto zmluva sa uzatvára na dobu 18 mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12. 2013.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
Špecifikované na základe Objednávok ,r ťejto zndvvn V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potreby.. • *

4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokoleT.e odovzdá objednávateľovi.

Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávateľovi. Preukázateľnom' odovzdania .niesla výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového J is ti. T '/iá ' s.;eFJe povinný prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo oóa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri vykonávaní -lužby postupu;c dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené
objedná1’ ate”ov1 ako trstím osol á: n na mies.e výkonu prác.

5.3 Pri predmetu zrnhr Docávp^-ľ *odtv vedá za s i'oiu bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, ~a svojich zpnestnaicn ' 'i s 'roiirh dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuj® n? základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Le<?r SR (príloh? č. T), Zákazkového listu a ich súčastí.

5.4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu t e; to zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné oredpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými orednismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet cinnosix vzt&buje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.0bjednávat?ľ ie or*rávnoný kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávatel vykonava službu v rozporo so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávate! oprávnený uož.idc. ať toh.» aby r'.tdávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objedi?a\ateľ pte u/.eiy vykmu r*.xiy t^dFa oredehadzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác tíodavateľa -usadni, s jčoo vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca

5,6. D ;dá\atvľ je povinný ur-o 'omiť dná' ateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu objednávateľom . ^  vykona ne služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí

2, . /  t  * i
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skryté prekážky, znemožňujúce v> konanie služby dohodnutým spôsobom- je  dodávaieF 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7.Objednávateľ služieb z dôvoou zmier, prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky), Kalamiiného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na íesnu výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadáva*?ý-:k dwžieh v oblasť zmcnv pracoviska, m en y  objemu,* druhu a technológie 
voči službám vyplývpjúc'cb ? výsledkov vRrejného obstarávania.

5.8.Dodáv»reľ súh'así s prip3dpon zmcnov- pri radávaní služieb vyplývajúcou zo 
zmenených nodmienok ''vedených v bode 5.7.

5.9 Činnosť pri odovzdávaní preberaní pracoviska a pri kontrole dedržnvania technologických 
a kvalitatŕmvob mžiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto činnostiach vytvorí prdŕnienkv na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tormo spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

VI.
Ziiiiuľiih pokuta

6.1 V pripscií omeškanú dodával* ľa : ).!ľ.ycr ;:::m sluzb\ v zmysle objednávok a zákazkového 
listu k tejto zmluve, má objednávateľ pravo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň
z omeškania. Za a; k  ded.v. „e'* i  s? tiež pocjin je  skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej pííD.r.r ol ýzw  obied'.ávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.!. tejto Zmluvy. Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci po dni. vV c y ’ula 15 dňová lehota sianovená vo výzve
objedr.ŕ.’í ’e’*.'* r ;  odovzdanie p’v.:o* Uca a podpísanie zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
podľa o V o  brd 'i si môí/i ob'^dvívHtol uphtniť vo v’vške 1,0% z ceny služby na danom 
praco* š 5 ku.

6.2 V p r ta d e  nedod^ani*1 ■jf' ?néV te^nol.-gického costupu (viď. Zákazkový list), alebo 
požadovanej k vality prác (príslušná ndborn/ norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 
práve uplatniť vod dodávateľovi yr'Hvnú ookutu z een»v službv na danom pracovisku vo 
výške ^0%.

6.3 V pn-.M ŕ omeškania objednávateľa s p.atbou ma dodávateľ právo uplatniť si úrok 
z omešfcania vo výške 0,03 % z dlžneí sumv za kažoý deň z omeškania.

6.4 Zapla*e^tnt zrnlavnej nokuty nie jt; :otk.nutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 
vznikr.i’tŕi skodv

^  n .

U '-r  • ífTí'.fi z m l u v ynj

7.1 Ak v  i ■'i1: í.niŕ, povinnosii zmluvnou strai-ou povaľuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
poroseme zmluvy môže oprávnená sira.ia vd zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi amliej zmluvnej strane ocn zbytočného odklaciu najneskôr však do 15 dní po tom, ako
sa c ^...uícij' lo z iedd . /.a *od;U.t >■*.; ,..run lie zml.ivy sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním službv viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávateľovi škoda, *

• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

• nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto 
zodpovednosti zbaví, ak riadne á včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany 
objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trved na poskytnutí služby.

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnemr s í rn e  druhej ztľľuwej sitine Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinností zmluvných strán zo zmlúv',, olaern nárekov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvne, resp. zákonní sánke.e a úroky, ako aj nárok 
objednávateľa na odstránenie zistených 'ád už rvoskytnutej služby

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa oez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota
je 1 roer-ác a začína t-iynuľ trvým  dr-«; m kalendárneho mesiaca nasleoujúceho po doručení 
výpovede

7.4 Dohodou znil:r-'«ýeb strán.

Víl L
Lii'\ t i  w*cné u s ta n o v e n ia

8.1 Práva a pnvinnor.d zmluvných strár vyniýve’úce z teito zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych xríupiov  obj-tdr.ivateľa, resp. dodavateľa.

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého m  z.iklade vzájomnej dohody x V i * ných strán.

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú onlask ^kamžuc všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre oezproblemové plnenie /jnJ.uvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov síd’-nsy čísifj i'éhr DPP plareme ^ v ' t  a pod.).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, ?;• oznámenia, r.:sp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú ,<_a doručené (v ;jrípa<*e oewt b alia •’drfsáfo.m) dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi.

8.5 Zmluvné ierany prehU;»ujú. že všc. <> t;xm é otázky budú riešiť prednostne dohodou a až 
následne .>s;ou príslušného stu".

' 8.6 Práva a p^’dnnoijti. re>p pod mienk • nou^tc’ er.é 1outc Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného sákonmka, najm? nrim^ra*'-* u?Tanoi'eni3iiJ? upntvujúcirrd zmluvu o dielo. Ostatné 
práva a povinnosti neuprav ene teute zmla-.cu a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoveriarci ocčknskeho zákt u  s: i
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8.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: lx dodávateľ, lx 
príslušná lesná správa, ix  0 2

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva r'(:.!a uz,m orená slobodne, vážne, bez skutkového alebo
právneho omylu nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. <

JL

8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné sírany na znak toho, že tejto zmluve 
porozume1’, a na T '*'!k slobodne; vôle tuto Ylasiromíne tíodpisali.

8.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a d o !Jtko’ v sentrálnem registri w ’nv v plenom na Úrade vlády SR

8.11 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv ne základe zákona číslo-546/2010 Z.z..

8.12 Táto zmluva natíobvda platnosť dňom codpsu oboma zmluvnými stranami.

Vo Vranovy dna 8.6..'0t2

/

Podpis a p o f ŕ k a  /  ruupis a pečiatka
/ *'

Neoddelili;?r.oj . „ iu : : :u  tejto zrriuvy sú:
1) Prílohu C 1 -  Návrh r,a pinenie kritérii n ' vyhodí otonte ponúk
2) Príloha č. 2 - Dohoda o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia
3) Príloha č. 3 -  Dohoda o doaržani všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych

činne*;'.: \  r  -'e-vkách š.p. LESY SR,
4) Piatf,.' r.v.ié;o o oodmkarí (kópia výpisu z j  Živnostenského aiebo Obchodného registra) s dátumom 

nie starí .n a\o mesiace (k dítumu výborového konania)

.5 -r /  ^Oí
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L E S Y  S f t
i  ■*» f^ne^sUji  t*yi»t,ias>

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.009/2012-13/25/05 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

I .

Zmluvné sírany

Objednávateľ: 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu. 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Vranov nad Topľou
Ing.Strmeň Martin,riaditeľ
36 03? 351
SK 2 020 087 98?
VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddie! Pš, vložka č. 155/S

Dodávateľ:
Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlom: D.Millyho 693/64,089 01 Svidník
Zastúpený: Ing.Mnan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 2020002160
Bankové spcjenie: SLSP a.s,pobočka Svidník
Číslo účtu: 0621100784/0900
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
oddiel odc.Src vložka č. 10004/P
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ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.

i.

II.
Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Medzilaborce,LO Lupkov a LO Magura na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase 
a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávate ’ovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti
III. tejto zmluvy riadne a včas.

III.
Cuia sluibj

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a je uvedení v prílohe č. ľ (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stanovená cena je záväzná pre ob’dve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa

3.2. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná, cena na službv, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosti je vo výške 46690,94 E ur bez DPH

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní fak túr -  samofakturácia, 
ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou +ejto zmluvy, ako Príloha č. 2, a ktorú 
dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.

3.5. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3.6. V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych zmien n iných administratívnych opatrení Slovenskej 

repubhky, Ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a ktoié musí dodávateľ riadne odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu nákladov t  dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve incu technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast takýchto náklado' riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možní" ten no vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmluv.oýdb strán a musí byť vvkenaná formou písomného dodatku k zmluve.
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Cas a miesto plnenia
IV,

v

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu 1*8 mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12. 2013.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi \ y konať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objed »í»vo!í k íejtt) zmluve. V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a terminy pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka, k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potreby

4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávaieľovi. ŕreukázateiVioiť ouovzdanĽ miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou ZákAzkovédc f istú. ľľodáťate1.' je p o vi or. ý prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi ako aj tre :ím csobárt na mieste výkonu prác.

5.3 Pri plne J  predmeti; m L " ;  Oo K níeF 'odpwedA z t  svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci. za svojich zamestnancov ? rvoiich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia rri práci zabezpečuje m  základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Lesy SR (príloha č. 3), Zákazkového listu a ich súčastí.

5.4.Dodávate ľ bude pri realizácii predmetu tsito zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržovať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zaoezpečéiie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťanuje. \  rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.0bjednávateľ ie oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva službu \  rozpore j o svojim: povinnosťami a požiadavkami na 
vykonavané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činnosti v podmienkach í,p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávateľ oomvneny dožactcva: *.» touo, ?*by dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objedľiáv£.teľ p m  ícely vvkun.i uuitľjly podie predchádzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác dodávateľa zasadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.6. Dodávateľ je yovinn'' upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokypv, dane mi* objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí
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skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateFovi.

5.7.Objednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskyt” škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo*na zmenu 
zadávaných služieb v oblasti zmeny pracoviska smcny objemu! druhu a technológie 
voči službám vyplývajúc’ 'h z výsledkov verejného obstarávania.

5.8.Dodáv3íeľ súhl?s; s prípadnom zmenou pri zadávam flužieb vyplývajúcou zo 
zmenených podmienok uvedených, v bode 5 .1.

5.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických 
a kval^atí'-nych nežiada7 iek "sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchtc ŕinnosnach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto spoločnon pracovisku v potrebnom rozsahu.

VL
Z irá u v ííá  p u k u ía

6.1 V prípade omeška-iia eoclúvatcia s ^Cjkjtnui^n „u uzly v zmysle objednávok a zákazkového
listu k tejto zmluve, má objednávateľ pravo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň 
z omecVania. Za orceJkaiue io d ív a^ľ i sa ’lež považuje skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchí i2 ajúcej písomnej *-ýzve objedTávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.1. *ejto Zrnl ivy Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujú..i po dni. \  ktorý rr. Irn- 15 dňová lehota stanovená vo výzve
objednŕvaíoľa na odovzdane prdec'ŕjka ;? p o d d a n ie  zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
podľa fi/cxi bŕd »-i môžf. ob>edp''i vphm jf \ o  > \'*ke 1.0% x ceny služby na danom 
pracoviska,

6.2 V iľrip^'lí: nedodržania určeného n;eh •‘olomckého postupu (viď. Zákazkový list), alebo 
požadovanej kvality prác (príslušná odborná norrr? určená pre daný výkon), má objednávateľ 
právo vptoíniť voč’ dodávateľovi zmluvnú pokutu z ceny služby na danom pracovisku vo 
výškfí ?0%.

6.3 V pnp'j'-e omeškania onjednávateia splatnou má dodávateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.4 Zaplatením zmluvnej ookury nie ie dotknutý náro* poškodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknuté’ škody.

\X l.

f. 1 K -n  c e n ie  z m í u v y

7.1 Ak t«-ručenie povinnosti zmluvnou stranou novažuie v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
porašeme zmluvy môže oprávnená i.iruia ou i u vy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi drunej zmluvnej strane bez zbytočného ockiaau najneskôr však do 15 dní po tom, ako
sa o po;uSiAi dozvedel. Z.-. podstát u- t-oruLe \ i zmiuvy sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukoníeníjr £ c i c \ r d 2z.:r: viac akc 10 žzi.
• porušenie technologickej discipliry dodávateľom

• vykonanie prác dodávateľom, ktor? neboli zaáiaé

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla 
objednávateľovi škoda,

é *
• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

• nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom, v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukéaajjc nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto 
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany
objednávateľa a objednávate! aj naďalej tiva* na poskytnutí služby.

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnerci strane drahej zmluvnej í.frane Ouť.*.3pením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinnosť, zmluvných sirán zo zmluvy, okaem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov n* dovtedy uplatnené zmluvne, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objeÍBávRtcTa na od?\rán?r\e ?.\ster^ ?h vád n? iv.sV T rete j služby.

7.3 Písomnou výpoveďou zo sírany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína oiynúť orvym dnom k£!ePG&me~o mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede

7.4 Dohodoa zmluvných strár..

V'IJí.

Z áv e irečn e  tm aisovem ia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v y p íja jú ce  z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych ’v. ?tupccv objednávateľa, resr. dodávateľa.

8.2 Zmeny a oopinkv Zmluvy a Príloh rnóžu byť uskutočnené len fonnou písomného dodatku 
uzavretélu na zätdade vzájomnej dohody .m i’t - ných strán.

8.3 Obidve zmluvné sírany sa zaväzujú ohias.. okaixižnc všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre bezproblémové plnenie <inJ.uvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov adresy, čísla účtu. DPH. nlatenie dane a pod.).

8.4 Zmluvné s .rany sa dohodli, ž :  oznámen-'i, tesp. msomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú, za doručené (v prbacíe ní^rebi^tia 'drrsáíom ' dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi

8.5 Zmluvné sírany preh;.cs.:jii. ?<* všetlcv sporné ' á. ky budú riešiť prednostne dohodou a až 
následne cestou príslušného

8.6 Práva a p t .-mnosti, ref.p podrnienkv • euprave^é fou'o Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného lákormíka,.;t-»>r ’ pnmf” ?me *.isfcHK»vcnHnM upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné 
práva a povinnosti níupn.veré touto ziniuvou a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoven;,xui občiar/ik;no zákoinnc:.
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8.7 Táto zmluva je  vyhotov eaá v iiod i rovnopisDeá ako origináL Rozdefovrdk: lx  dodávaief. I s  
príslušná lesná správa, lx  OZ

8.8 Zmluvné sírany prehlasujú, že Zmluva bola uz2 *t.xHSB. slobodne. vážne. be2  sionkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne rí'v^Cidr.vch podmienok.

8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné sírany na znak toho, že tejto zmluve 
porozuTM?.l:; a na z^ak slobodnej vôle tuto vlastnoručne podpísali. 4

i

8.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zm’úv vedenom na Úrade vlády SR.

8.11 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv m  .základe zákona číslo 546/2010 Z.z

8.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Vranove, ďňa

Podpis s necu
V  /

Uí .p.
0í J

i uupu a pcciaiKa

Neoddeliteľnou vúčíiiťou tejto zmluvy sú:
1) Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk
2) Prílohr č. 2 - Dohoda o vyhotovovar í faktúr -- samofakturácia
3) Pi noha č. 3 -  Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienoK pre vyKonávanie lesníckych

činncsíí v podmienkach i.p. LESY SR,
4) Platný tio.Ja'j o oodnikani (kópia výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra) s dátumom

nie sUtrô.m a'<o ľs mesiace (k dátumu výberového konania)
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L E S Y  S F t
A  l t ,  n o / I M l t i O  t S y M M C J >

ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.011/2012-13/25/05 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

I .
Zmluvné s t r a n y

Objednávateľ: 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, Štátny podnik 
OZ Vranov nad Topľou 
Ing.Strmeň Martin,riaditeľ 
36 038 351 
SK 2 020 087 982
VUB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Dodávateľ:
Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlom: D.Millyho 693/64,089 01 Svidník
Zastúpený: Ing.Milan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 2020002160
Bankové spojenie: SLSP a.s,pobočka Svidník
Číslo účtu: 0621100784/0900
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
oddiel odti.Sro vložka č. 10804/P
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r
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Medzilaborce,LO Cabiny na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase a podmienkach 
dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a v Zákazkovom liste v súlade5 s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti 
III. tejto zmluvy riadne a včas.

I I L
C ena slu žb y

3.1. Zmluvné strany s a dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a je uvedená v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.

3.2. Dohodnutá cena nezahma daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosti je  vo výške 28836,81 Eur bez DPH

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle siohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia, 
ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha č. 2, a ktorú 
dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.

3.5. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3.6. V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych z: tí jer, e iných administratívnych opatrení Slovenskej 

republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a ktoré musí dodávateľ riadne odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu nákladov z dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve inou technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast takýchto nákladov riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bvde možná len oo vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmluvných rtrán a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve.
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Cas a miesto plnenia
IV.v

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu 18 mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12. 2013.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objednávok k fejí i zmluve, V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potieby. v- •

4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V.
Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesia výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového listu. Dodávateľ je po, inný prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri vykonávam služby postupuie dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi ako aj tretím osobám m  mieste výkonu prác.

5.3 Pri plnení predmet i zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávafeľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Lesy SR (príloha č. 3), Zákazkového listu a ich súčastí.

5.4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predmsmi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.0bjednávatď ie oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dchode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie !esr.»ckych činností v podmienkach š p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávateľ oorávnen> iožadovat' s?, toho aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objednávateľ pre účeh výkonu koríroly pcdľa oreichadzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác dodávateľa zasadne s jeho vedommi. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnom svojho zamestnanca

5.6. Dodávateľ je povinnj ipozomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu ohjecRs- ateľom na vykonálie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí
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skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je  dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7.0bjednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadávaných služieb v oblasti zmeny pracovísk3.. zmeny objemu,* druhu a technológie 
voči slvibám vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.

5.8.Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní služieb vyplývajúcou zo 
zmenených podmienok uvedených v bode 5.7

5.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických 
a kvalitatívnych požiadaviek^sa pokladá za práci na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

VI.
Zmluvná pukuía

6.1 V prípade omeškania dodavateľa s poskytnutím služby v zmysle objednávok a zákazkového 
listu k tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň 
z omeškania. Za omeškanie dodávateľa sa tiež považuje skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej písomnej výžive objednávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.1. tejto Zmluvy. Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci po dni, ''k torý múroe uplyň1/ 1 '*5 dňová leheta stanovená vo výzve 
objedná', a teľa na odovzdanie pracoviska a podpísanie zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
podľa tohto body si môže objednávate* "Halniť ,r:> výške 1,0% ?. ceny služby na danom 
pracovísk n.

6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový list), alebo 
požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 
právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu t  ceny služby na danom pracovisku vo 
výške 20%..

6.3 V prípade omeškania objednávateľa i  platbou má aodavateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknutej škody.

\  ÍL

Ckcnčeme zmluvy

7.1 Ak sa p^-iiŠTci“ povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
porušenie zmluvy môže oprávnená saana od z/nluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi arunej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako
sa o porušení dozv-idel. Za podstatné p o ru ifJ?  zml_>y sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním siužby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboii zadané

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, aiebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla 
objednávateľovi škoda,

4.
• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

*
• nevykonanie ílužieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 

liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany
objednávateľa a pojednávate) aj naďalej trval na poskytnutí služby .

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnenej sírane druhej zmluvnej škvrne Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objednávatel’a na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 
je  1 mesiac a začína plynúť trvytr. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede

7.4 Dohodou zmluvných strár..

VI1L

Z á v e re č n é  u s ta n o v e n ia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Prííoh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na zátdade vzájomnej dohody z m 'i1 ných strán.

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzuju ohlas,, okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov, adresy, čísla úctu. DPH. o!aten*e <iane a pod.).

8.4 Zmluvné sírany sa dohodli, ž? oznámenia, resp. rvsomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v piípsce a<t:rebr?tla ? dresálonO dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručene] zásielkv odosielateľovi.

8.5 Zmluvné sírany orehUsajťi, že všetky s;\»mé ctárAy budú riešiť prednostne dohodou a až
následne restov. tsrísh'Sneho súdu.

8.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené T v j to Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodrého zákonníka, najmä primerane ustanovenom upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné 
práva a povinnosti neupravené touto zmiu /ou a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoveniami občianskeho zákonníka
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8.7 Táto zmluva je v \ t e c . c i  *. r e č i  rcvrcccscch skc c c e s i l  Rczdeľovrik: lx dodávateľ, lx 
príslušná lesná sprs> i  ‘ \  ľ Z

8.8 Zmluvné strany prehLssru. že Zrsíjva ScCi uzaevore-š slobodne. vážne. bez skutkového alebo
právneho omylu, nie v r e f r r  i e t v  r^ ^ č n e  rev%Ť.oônych podmienok.

8.9 Zmluva bola nahlas p k s -.íä í í . u. z x .^ ľ .e  «nan\ na znak-toho. že tejto zmluve
porozumeli, d na z ,i? i  v - '-»>±yr • '-.f * r r  % ’as'r.oiučľie rodpisali.

8.10 Zmluvné strany v y s .; \-e  eť-~ -- sc zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v e ^ m 'rv r*  -esifari r a í t i r  vedenom na Úrade vlády SR

8.11 Táto zmluva nadobuii jžiruiesC dne-m nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv na záklače i ik o -a   ̂ f c 546 2010 Z.z..

8.12 Táto zmluva nadobuc^ p'ainosŕ inom  podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Vranove, dňa 8.6.2G12

Dodávateľ;

3RS*S SiOVAKlA, s., 
D. Miffyho 693/64, 
089 01 SVIDNÍfc

......... s  2 -ti
Podpis a pečjaj

/ /

'iíLiíi íuwíOU

083

Podpis a pečiatka

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú
1) Príloha ŕ. 1 -  Návrh na plnenia u m y  **s r ít?odnotsr'ie ponúk
2) Príloh--? č. 2 - Dohoda o vyhoícvo\ s-  ***z~r -  sanofakturácia
3) Príloha č. 3 -  Dohoda o dodržarr ,seooec_e sa väzných podmienok pre vykonávanie lesníckych

činností v podmienkach š.p. LESV SR
4) Platry doklad o podnikaní (kópia vys.s- zc  Ž . "cstensKeho alebo Obchodného registra) s dátumom

nie starším ako 3 mesiace (k d á tu r-  v.o&Tve~c <ortania)
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ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.019/2012-13/25/09 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

I .
Zmluvné strany

Objednávateľ: 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Vranov nad Topľou
Ing. Strmeň Martin,riaditeľ
36 038 351
SK 2 020 087 982
VUB, a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Dodávate r:
Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.
So sídlom: D.Millyho 693/64,089 01 Svidník
Zastúpený: Ing.Milan Ščerba
IČO: 36451576
DIČ: 2020002160
Bankové spojenie: SLSP a.s,pobočka Svidník
Číslo účtu: 0621100784/0900
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 26.11.1997,
oddiel odd.Sro vložka č. 10804/P

" 7 -  S L j i o i
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ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy. *

II.
Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v pestovateľskej činnosti na LS 
Sedliská,LO Rybník,Jablono^ec,Oľšava na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase 
a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, v Objednávke k zmluve 
a v Zákazkovom liste v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti
III. tejto zmluvy riadne a včas.

III.
Cena služby

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a je uvedená v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.

3.2. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosti je  vo výške 38171,45 Eur bez DPH ’

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia, 
ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha č. 2. a ktorú 
dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.

3.5. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

3.6. V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych zmien a iných administratívnych opatrení Slovenskej 

republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a ktoré musí dodávateľ riadne odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu nákladov z dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve inou technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast takýchto nákladov riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možná len po vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmluvných strán a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve.
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Cas a miesto plnenia

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu lé  mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12.2013.

C  Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objednávok k tejto zmluve. V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka k  zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potreby.

-í .5 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

IV.v

V.
Osobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového listu. Dodávateľ je povinný prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.

5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Lesy SR (príloha č. 3), Zákazkového listu a ich súčastí.

5.4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.0bjednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí
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skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7.Objednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadávaných služieb v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie 
voči službám vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.

5.8.Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní služieb vyplývajúcou zo 
zmenených podmienok uvedených v bode 5.7.

5.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických 
a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

VI. 
Zmluvná pokuta

6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby v zmysle objednávok a zákazkového 
listu k tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň 
z omeškania. Za omeškanie dodávateľa sa tiež považuje skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.1. tejto Zmluvy. Dodávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci po dni, v ktorý márne uplynula 15 dňová lehota stanovená vo výzve 
objednávateľa na odovzdanie pracoviska a podpísanie zákazkového listu. Zmluvnú pokutu 
podľa tohto bodu si môže objednávateí uplatniť vo výške 1,0% z ceny služby na danom 
pracovisku.

6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový' list), alebo 
požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 
právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z ceny služby na danom pracovisku vo 
výške 20%.

6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknutej škody.

VII. 
Ukončenie zmluvy

7.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako 
sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktoróm vznikla 
objednávateľovi škoda,

é
• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

• nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany
objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objednávateľa na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.

7.4 Dohodou zmluvných strán.

VIIL
Záverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky spomé otázky budú riešiť prednostne dohodou a až 
následne cestou príslušného súdu.

8.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, najmä primerane ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné 
práva a povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoveniami občianskeho zákonníka.
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8.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch engm L R iH ikfín’näL lx  dodavMcľ. Ix 
príslušná lesná správa, lx OZ

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 
porozumeli, a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

8.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

8.11 Táie zml'jva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv aa  základe zákona Číslo 546/2010 Z.z..

8.12 Táto zm hj.a radobúáa platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Vranove, dfia S.t.2O112

roupizjťpccmy.a  Podpis a pečiatka

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú
1) Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk
2) Príloha č. 2 - Dohoda o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia
3) Príloha č. 3 -  Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych

činností v podmienkach š.p. LESY SR,
4) Platný doklad o podnikaní (kópia výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra) s dátumom

nie starším ako 3 mesiace (k dátumu výberového konania)

S i /  ■M
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P  Oditcpný závod Vranov

1 Lesy SR, s.p. BaaskáBysínca
podporuje trvalo udrfaiefné 

p  P ?  f *  ČUŤ* obhospodarovanie lesov -  viac informácii•
PEFCfl>2l-03/4 ,  WVOV.pcic.Qíg

DODATOK č. 1
k zmluve o dodní služieb č. 66/2011/25/09

1. Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Zapísaný:

Odštepný závod: Vranov nad topľou 
riaditeľ: Ing.Strmeň Martin
36 038 351 
SK2020087982 
509 632/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
odd. Pš, vl: 155/S, dňa 29.10.1999

2. Dodávateľ: IRBIS Slovakia s.r.o.
Sídlo: D. Millyho 693/64 089 01 Svidník
Zastúpený: Ing. Ščerba Milan
IČO: 36451576
IČ DPH: SK 2020002160
Bankové spojenie: 0621100784/0900 Slovenská sporitelňa 
Zapísaný: Okresný súd Prešov, 10804/P

3. Predmet dodatku:
Predmetom dodatku je bod 8.6, kde bola dohodnutá doba platnosti zmluvy a táto sa 
dodatkom predlžuje na dobu od 1.1.2012 do 30.6.2012. Súčasne sa na tú to  dobu predlžuje 
aj platnosť príloh k zmluve a to  Dohoda o vyhotovovaní faktúr-sam ofakturacia a 
Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činnosti v podmienkach š.p. 
Lesy SR Ostatné podmienky Zmluvy č.66/2011/25/09 ostávajú nezmenené.

4. Dodatok bol vyhotovený v 3 exemplároch, pričom 1 exemplári obdrží dodávateľ a 
po jednom exemplári Lesná správa a Odštepný závod Vranov.

U
1 o Vranove , dňa : 29.12.2011

.LC í1 10 n

ifeBlS SLOVAKIA, sxo. 
D. Millyho 693/64 v 
0B9 01 SVIDNÍK £
e- Ctó?/£12 10 íŕVv 'J** "/

,  * v—

Dodávateľ, meno.podpis Ing.Strmeň Martin , riaditeľ OZ
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ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB 1 m
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)

i.
Zm luvné strany

Objednávateľ: 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 
lng.Ján Štefánik, poverený riadením OZ 
36 038 351 
SK 2 020 087 982
VllB. a.s., pobočka Banská Bystrica 
6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Dodávateľ: 
Obchodné meno:
So sídlom: 
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

IRBIS Slovakia,s.r.o.
Svidnik, D.Millyho 693/64, 089 01 Svidník
Ing. Milan Ščerba
36451576
2020002160
SLSP a.s.,pobočka Svidník 
0621100784/0900
v Obch.reg.,Okr.súd v Prešove dňa 26.11.1997, oddiekl Sro.vložka č. 10804/P
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UVODNF USTANOVENIA

Zmluvné strany vstúpili do obchodne záväzkového vzťahu v vsúlade s podmienkami tejto
zatluvy. 1

ý

II.
P red m e t zm luvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v poskytovaní služieb v lesníckych 
činnostiach na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase a podmienkach dohodnutých 
v tejto Zmluve, v Dodatku \  zmluve, v Objednávke k zmluve a v Zákazkovom liste
vsúlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu. dohodnutú v časti III. tejto zmluvy 
riadne a včas.

ITL
C en a  služby

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, /.e cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a je uvedená v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 
ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že takto 
stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené 
všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.

3.2. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). ktorá bude navyše pripočítaná k 
cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb.

3.3. Maximálna zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosti je vo výške 63317.58 Eur bez DPH

3.4. Fakturácie budú sa vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia. 
ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha e, 2. a ktorú 
dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.

3.5. Splatnosť laktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia objednávateľom

.6. V roku 2013 bude možné cenu predmetu tejto zmluvy meniť iba v nasledujúcich prípadoch:
3.6.1. V dôsledku legislatívnych zmien a iných administratívnych opatrení Slovenskej 

republiky, ktoré majú podstatný dopad na tvorbu cien.
3.6.2. V prípade nárastu nákladov, ktoré majú dopad na tvorbu cien služby predmetu tejto 

zmluvy a ktoré musí dodávateľ riadne odôvodniť a preukázať.
3.6.3. V prípade nárastu nákladov z dôvodu nahradenia technológie zmluvne dohodnutých 

v tejto zmluve inou technológiou. Objednávateľ bude oprávnený vyžadovať od 
dodávateľa nárast takýchto nákladov riadne odôvodniť a preukázať.

3.6.4. Každá zmena cien bude možná len po vzájomnej dohode a na základe súhlasu obidvoch 
zmluvných strán a musí byť vykonaná formou písomného dodatku k zmluve.

Strana 2 z 7

tA/ i



Cas a m iesto plnenia
IV .

v

4.

- . í  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu 18 mesiacov, ktorá je 
vymedzená dátumami od 1.7.2012 do 31.12. 2013.

-.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objednávok k tejto zmluve. V objednávke k zmluve zmluvné 
strany dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác. množstvá a termíny pre začatie 
a ukončenie prác. Objednávka'^ zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie objednávky 
postupne podľa potreby.

4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne 
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V.
O sobitné ustanovenia

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 
dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zákazkového listu. Dodávateľ je povinný prevziať pracovisko najneskôr do 15 
dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná výzva objednávateľa na prevzatie pracoviska.

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.

5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v Dohode o dodržaní 
všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach 
š.p. Lesy SR (príloha č. 3), Zákazkového listu a ich súčastí.

.4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.

5.5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v Zákazkových listoch, je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho. aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. 
Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto 
výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ 
zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávam služby zistí
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skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služb> dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

5.7.0bjednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných v ýrobných podmienok (najmä vplyvom 
počasia na výrobné podmienky"), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov, organizačných, 
riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 
drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 
zadávaných služieb v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie 
voči službám vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.

5.8.Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní služieb vyplývajúcou zo 
zmenených podmienok uvedených v bode 5.7.

5.9 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických 
a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Dodávateľ pri 
týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

VI.
Zm luvná pokuta

6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby v zmysle objednávok a zákazkového 
listu k tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň 
z omeškania. Za omeškanie dodávateľa sa tiež považuje skutočnosť, ak dodávateľ ani po 
predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa neprejavý náležitú súčinnosť k odovzdaniu 
pracoviska podľa ČI. V bod 5.1. tejto Zmluvy. Dddávateľ sa dostáva do omeškania v deň 
nasledujúci po dni. v ktorý máme uplynula 15 dňová lehota stanovená vo výzve 
objednávateľa na odovzdanie pracoviska a podpísanie zákazkového lisiu. Zmluvnú pokutu 
podľa tohto bodu si môže objednávate! uplatniť vo výške 1,0% z ceny služby na danom 
pracovisku.

6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový list), alebo 
požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 
právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu zcenv služby na danom pracovisku vo 
výške 20%.

6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 
vzniknutej škody.

VII.

U končenie  zm luvy

7.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 
porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 
oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom. ako 
sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :
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• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla 
objednávateľovi škoda.

• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom,

• nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve prípadne v zákazkovom 
liste,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto 
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany 
objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 
oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objednávateľa na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.

7.4 Dohodou zmluvných strán.

V ili .

Z áverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov, adresy, čísla účtu, DPH. platenie dane a pod.).

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že- všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až 
následne cestou príslušného súdu.

8.6 Práv a a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, najmä primerane ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné
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práva a povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným zákonníkom sa spravujú 
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

■i

8.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. RozdeFo\nik: lx dodávateľ, lx 
príslušná lesná správa, 1 x OZ

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 
porozumeli, a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

8.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

8.11 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z.z..

8.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Prešove , dňa 18.6.2012

Dodávateľ:

PCKlplS a  pewatrva
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
1) Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie Kritérií na vyhodnotenie ponúk
2) Príloha č. 2 - Dohoda o vyhotovovaní faktúr -  samofakturácia
3) Príloha č. 3 -  Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych

činností v podmienkach š.p LESY SR, *
4) Platný doklad o podnikaní (kópia výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra) s dátumom 

nie starším ako 3 mesiace (k dátumu výberového konania)
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ZMLUVA O DIELO
č. 3 /2012

uzatvorená medzi

I.
Obchodné meno: Obec Ladomirová
Sídlo: Obecný úrad, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová
IČO: 00330671
DIČ/IČ DPH: 2020808757
Zastúpená; Ladislav Bojčík, starosta

ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „objednávateľ”)

a

Obchodné meno: 
Šidlo :
IČO :
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Účet:
Zapísaná:

Zastúpená:

IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník 
36 451 576 
SK2020002160 
SLPS, a s.
0621100784/0900
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
10804/P
Ing. Milan Ščerba, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej (dalej len „zhotoviteľ’) 
(alebo spoločne „zmluvné strany“)

Článok I. 
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom náhradnej výsadby na parcelách KN č.79 a č.80.

Článok II.
Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára, bude 
vykonávať právnická osoba IRBIS SLOVAKIA s. r. o. v rámci prác náhradnú výsadbu na 
parcelách č.79 a č.80 -  dodávka stromov,kolov, sadenie,úprava terénu, osadenie 
kolov,upevnenie.. Iné práce a služby zhotoviteľ neposkytne.

2. Odbornú činnosť, uvedenú v bode 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ vykonávať vlastným 
menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov.

Článok III.

1



Čas poskytovaných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že služby budú vykonané v čase od 01.09. 2012 do 31. 
12. 2012 .

2. Zhotoviteľ zaháji činnosť a začne plniť úlohy dňom, dohodnutým v ŕejto zmluve, ktorý 
nemôže byť dohodnutý pred dňom, kedy bude podpísaná zmluva.

3. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody alebo 
jednostranným odstúpením od zmluvy výpoveďou.

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za poskytované služby vo výške 16 580 € bez DPH.
V tejto čiastke sú zahrnuté aj náklady na dopravu, oblečenie.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť platbu na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 
dní od doby vystavenia faktúry. V prípade omeškania platieb bude voči objednávateľovi 
uplatnený úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3. Opakované neplnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

1. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy. Prehlasujú, že zmluvu uzatvorili 
slobodne, vážne, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré budú rozdelené nasledovne: 
po 2 ks každá zo zmluvných strán.

Článok IV. 
s Platobné podmienky

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

V Ladomirovej. dna 1 septembra 2012 Vo Svidníku, dňa 1.septembra 2012

/
Ladtstav

Starosta 
Obec Ladomirová
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DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z KÚPNEJ ZMLUVY
uzavretá podfa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany ‘

Odberateľ: M -  SILNICE SK s.r.o.
sídlo: Kysucká cesta 3,010 61 Žilina 
IČO: 36 833 380
zapísaný v obchodnom registri OS Žilina 
oddiel: Sro, vložka č.: 19485/L 
konajúci Ing. Ždenékom Babkom, konateľom 
ďalej iba „Objednávateľ“

Pôvodný dodávateľ: EXPOTRADING SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo: Zámocká 8,811 01 Bratislava 
IČO: 45 533 865
zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka č.: 64995/B 
konajúci Petrom Nesselmannom, konateľom 
ďalej iba „Pôvodný Zhotoviter

Nový dodávateľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
šidlo: D. Millyho 693/64,089 01 Svidník 
IČO: 36 451 576
zapísaný v obchodnom registri OS Prešov 
oddiel: Sro, vložka č.: 10804/P 
konajúci Ing. Milanom Ščerbom, konateľom 
ďalej iba „Nový Zhotoviteľ

H.
Úvodné ustanovenia

2.1. Dňa 30.03.2012 uzavreli Odberateľ s Pôvodným dodávateľom kúpnu zmluvu, ktorou sa 
Pôvodný dodávateľ zaväzuje Odberateľovi predať tovary v dohodnutom množstve a kvalite 
Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov: stromy, trávové semeno, koly k sadeniciam ( 
v zmysle prílohy č.1 -  Výkaz výmer) na zákazku „Preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami obec Ladomirová - vegetácia“

III.
Predmet zmluvy

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Pôvodný dodávateľ bezodplatne postupuje všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce mu zo Kúpnej zmluvy na Nového dodávateľa a Nový dodávateľ bez 
výhrad preberá tieto postupované práva a povinnosti, a to s výslovným súhlasom Odberateľa.

3.2. Nový dodávateľ vyhlasuje, že po postúpení práv a povinností podľa predchádzajúcej vety 
Odberateľovi predá tovary v dohodnutom množstve a kvalite pri dodržaní všetkých podmienok 
ustanovených v Kúpnej zmluve.
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3.2. Dňom účinnosti tejto Dohody sa Nový dodávateľ v celom rozsahu stáva zmluvnou stranou 
Kúpnej zmluvy namiesto Pôvodného dodávateľa. Obsah a rozsah práv a povinností zmluvných 
steárv pocite Kvvpc\e\ xosXá\ia nez'mewwj. t

4
IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Nový dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom Kúpnej zmluvy spolu s jej prílohami, 
všetkými právami a povinnosťami znej vyplývajúcimi alebo s ňou súvisiacimi. Pôvodný 
dodávateľ sa zaväzuje ku dňy účinnosti tejto Dohody odovzdať Novému dodávateľovi všetky 
dokumenty, rozhodnutia, povsolenia, nákresy, plány, schémy a iné listinné podklady, ktorými 
disponuje a ktoré sa vzťahujú na dodávku tovarov, resp. ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie 
povinností Nového dodávateľa podľa Kúpnej zmluvy.

4.2. Pôvodný dodávateľ je povinný informovať Odberateľa a Nového dodávateľa o všetkých 
skutočnostiach, pokynoch a obmedzeniach, ktoré sú mu známe a ktoré by mohli mať vplyv na 
realizáciu dodávky tovarov a riadne plnenie povinností Nového dodávateľa podľa Kúpnej 
zmluvy

4.3. Pôvodný dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Novému dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, 
ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, a ktorá je nevyhnutná pre riadne vykonanie 
dodávky tovarov a plnenie povinností Nového dodávateľa podľa Kúpnej zmluvy.

4.4. Pôvodný dodávateľ neručí Odberateľovi za spôsob dodávky tovarov zo strany Nového 
dodávateľa. Odberateľ a Pôvodný dodávateľ spoločne vyhlasujú, že nemajú voči sebe žiadne 
neuspokojené nároky vyplývajúce im z Kúpnej zmluvy.

4.5. Odberateľ vyhlasuje, že s Novým dodávateľom bude po účinnosti tejto Dohody ďalej jednať ako 
so zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy, pričom bude dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu 
z tejto zmluvy.

V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnocenných exemplároch, z ktorých je jeden určený pre
každú zmluvnú stranu.

5.2. Zmeny tejto Dohody je možné realizovať iba písomne, formou očíslovaných dodatkov
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.

5.3. Práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany zo záväzkovoprávneho vzťahu založeného
touto Dohodou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Bez toho, aby tým 
bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, sa zmluvné strany dohodli, že použitie 
akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je 
kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (čiastočne
alebo úplne) význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody.
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DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany 

M -S ILN IC E  SK s.r.o.
sídlo: Kysucká cesta 3,010 61 Žilina 
IČO: 36 833 380
zapísaný v obchodnom registri OS Žilina 
oddiel: Sro, vložka č.: 19485/L 
konajúci Ing. ^Zdenékom Babkom, konateľom 
ďalej iba „Objednávateľ“

EXPOTRADING SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo: Zámocká 8,811 01 Bratislava 
IČO: 45 533 865
zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka č.: 64995/B 
konajúci Petrom Nesselmannom, konateľom 
ďalej iba „Pôvodný Zhotoviteľ“

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo: D. Millyho 693/64,089 01 Svidník
IČO: 36 451 576
zapísaný v obchodnom registri OS Prešov 
oddiel: Sro, vložka č.: 10804/P 
konajúci Ing. Milanom Ščerbom, konateľom 
ďalej iba „Nový Zhotoviteľ“

II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Dňa 30.03.2012 uzavreli Objednávateľ s Pôvodným zhotoviteľom zmluvu o dielo, ktorou sa 
Pôvodný zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť dielo 
„Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami -  obec Ladomirová“ podľa schváleného 
projektu stavby dodaného Objednávateľom, ktorý vypracoval projektant Jozef Feciľak v zmysle 
podmienok stanovených v protokole o schválení projektu stavby, podmienok stanovených 
príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení č. 1/2010/00468-004/No a podmienok 
dohodnutých priamo v zmluve o dielo (ďalej iba „Zmluva o dielo“).

2.2. Dielo je financované v rámci Regionálneho operačného programu v pôsobnosti Riadiaceho 
orgánu, pričom pri jeho realizácii budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí investor 
na základe pridelených finančných prostriedkov zERDF a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky.

2.3. Dielo podlieha kontrole, auditu, resp. overovaniu na mieste jeho realizácie zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly, auditu, overovania uvedených v čl. 12.5 Zmluvy o dielo, a 
to v čase od uzavretia Zmluvy o dielo až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak 
nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania 
týchto skutočností.

Objednávateľ:

Pôvodný zhotoviteľ:

Nový zhotoviteľ:
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III.
Predmet zmluvy

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Pôvodný zhotoviteľ bezodplatne postupuje všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o dielo na Nového zhotoviteľa a Nový zhotoviteľ bez 
výhrad preberá tieto postupované práva a povinnosti, a to s výslovným súhlasom 
Objednávateľa.

3.2. Nový zhotoviteľ vyhlasuje, že po postúpení práv a povinností podľa predchádzajúcej vety dielo 
vykoná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní všetkých podmienok 
ustanovených v Zmluve o dielo.

3.2. Dňom účinnosti tejto Dohody sa Nový zhotoviteľ v celom rozsahu stáva zmluvnou stranou 
Zmluvy o dielo namiesto Pôvodného zhotoviteľa. Obsah a rozsah práv a povinností zmluvných 
strán podľa Zmluvy o dielo zostáva nezmenený.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Nový zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom Zmluvy o dielo spolu s jej prílohami, 
všetkými právami a povinnosťami znej vyplývajúcimi alebo s ňou súvisiacimi. Pôvodný 
zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu účinnosti tejto Dohody odovzdať Novému zhotoviteľovi všetky 
dokumenty, rozhodnutia, povolenia, nákresy, plány, schémy a iné listinné podklady, ktorými 
disponuje a ktoré sa vzťahujú na dielo, resp. ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie povinností 
Nového zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo.

4.2. Pôvodný zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa a Nového zhotoviteľa o všetkých 
skutočnostiach, pokynoch a obmedzeniach, ktoré sú mu známe a ktoré by mohli mať vplyv na 
realizáciu diela a riadne plnenie povinnosti Nového zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo.

4.3. Pôvodný zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Novému zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, 
ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, a ktorá je nevyhnutná pre riadne vykonanie 
a dokončenie diela a plnenie povinností Nového zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo.

4.4. Pôvodný zhotoviteľ neručí Objednávateľovi za spôsob vykonania diela zo strany Nového 
zhotoviteľa. Objednávateľ a Pôvodný zhotoviteľ spoločne vyhlasujú, že nemajú voči sebe 
žiadne neuspokojené nároky vyplývajúce im zo Zmluvy o dielo.

4.5. Objednávateľ vyhlasuje, že s Novým zhotoviteľom bude po účinnosti tejto Dohody ďalej jednať 
ako sc zmluvnou stranou Zmluvy o dielo, pričom bude dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce 
mu z iep ) zmluvy.

V. 
Záverečné ustanovenia

5.1 Tátc Donácia je vyhotovená v troch rovnocenných exemplároch, z ktorých je jeden určený pre
každá zm uirú  stranu.

5.2. Zme^i « e  Dohody je možné realizovať iba písomne, formou očíslovaných dodatkov 
podp sartcr išetkými zmluvnými stranami.

5.3. Práva a xvnncsíi vyplývajúce pre zmluvné strany zo záväzkovoprávneho vzťahu založeného 
touto ľoroooL <mfé v nej nie sú výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona i  5* S"561 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Bez toho, aby tým 
bolo oodcuE curetoTvek ustanovenie tejto Dohody, sa zmluvné strany dohodli, že použitie 
aké'Too'iei jsar-ovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je



/
f

kogeotné je vyscvne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (čiastočne 
alebo úplne) vyznám áebo účei ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody.

5.4. Zmluvné ssrany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju po 
vzájomná?, preroiíovaní podľa ich slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za 
nápadne levjitKidriych podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. ŕ

V Žline dňa 17.52012

M-SILNICE SK s r c  
Ing. Zdenék Batma 'wnaeS

IRBIS SLOVAKIA 
Ing. Milan Ščerb^, <>3/64

tDNlK
tr

A EXPOTRADING SLOVAKIA, s.r.o. 
Peter Nesselmann, konateľ

iBG

i**
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RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č . ^A/2011/25/ ~
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269, odsek 2 a násL Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ: Lesy SR, š.p., OZ Vranov i^T
Sídlo: 093 03 Vranov n/T, Čememianska 136
V zastúpení: Ing. Martin Strmeň, riaditeľ OZ Vranov 
Bankové spojenie: 509 632/0200
IČO: 36 038 351
DIČ: 2 020 087 982
IČ DPH: SK 2 020 087 982 v
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: PŠ, vložka č. 155/S. 
(ďalej len „objednávateľ")

2. Dodávateľ: IRBIS Slovakia, sx o .
Sídlo D. M illyho 693/64, 08901 Svidník
V zastúpení: Ing. Ščerba Milan
Bankové spojenie: 0621100784/0900 Slovenská sporiteľňa 
IČO: 36451576 
DIČ:2020002160 
IČ DPH: SK 2020002160
Zapísaný v Živnostenskom registri č.................. /  Obchodnom registri Okr. súdu Prešov,
oddiel:.....L, vložka Č. 10804/P (ďalej len „Dodávateľ")

I.
Predmet plnenia rámcovej zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa službu/služby v lesníckych činnostiach, a to na 
základe samostatných zmlúv.

2. Objednávateľ sa zaväzuje služby riadne poskytnuté na základe zmlúv o dodaní služby prevziať 
a zaplatiť dohodnutú cenu.

II.
Uzavieranie zmlúv o dodaní služby

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy o dodaní služby s dodávateľom podáva objednávateľ ako objed
návanú službu, s údajmi uvedenými v bode 2. a podpísanú objednávateľom.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávaná služba musí obsahovať
(i) názov a sídlo objednávateľa,
(ii) presnú špecifikáciu objednávanej služby,
(iii) miesto vykonania služby,
(iv) dátum vystavenia objednávky.

2.3 Dodávateľ je povinný zaslať objednávateľovi rovnakou formou, akou bola objednávaná služba 
doručená dodávateľovi (osobne, poštou, faxom) návrh úplnej cenovej kalkulácie objednanej 
služby/služieb. Všetky ceny uvedie dodávateľ v cenovej kalkulácii ako ceny bez DPH.

2.4. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní cenovej kalkulácie oznámi dodávateľovi
(poštou, osobne, faxom) či s návrhom cenovej kalkulácie súhlasí alebo nesúhlasí. V prípade ak 
objednávateľ s cenovou kalkuláciou dodávateľa nesúhlasí, alebo požaduje v nej vykonať 
zmeny alebo iné úpravy, uvedie svoje dôvody nesúhlasu, alebo svoje pozmeňujúce úpravy vo 
svojom oznámení zaslanom dodávateľovi. Dodávateľ následne vypracuje novú cenovú kalku
láciu, zohľadňujúcu požiadavky objednávateľa, resp. dohodne s dodávateľom novú cenovú 
kalkuláciu a túto opätovne zašle objednávateľovi na odsúhlasenie.



2.5 Ak objednávateľ neoznámi dodávateľovi v dohodnutej lehote, že s návrhom cenovej kalkulá
cie dodávateľa súhlasí, alebo ak objednávateľ oznámi dodávateľovi, že s návrhom cenovej 
kalkulácie nesúhlasí a neuvedie dôvody, resp. pozmeňujúce úpravy cenovej kalkulácie po za
pracovaní ktorých by bol návrh cenovej kalkulácie pre neho akceptovateľný, platí nevyvrati- 
teľná domnienka, že k uzatvoreniu zmluvy o dodaní služby nedošlo a dodávateľ nie je povin
ný objednanú službu vykonať a objednávateľ nie je povinný za túto službu zaplatiť.

2.6 Zmluvu o dodaní služby medzi dodávateľom a objednávateľom je možné uzavrieť momen
tom doručenia objednávateľovho oznámenia dodávateľovi, ktorého predmetom je akceptácia 
cenovej kalkulácie objednanej služby/služieb. Na základe uvedených skutočností potvrdia 
uzavretie zmluvy o dodaní služby písomnou formou.

m.
Základné podmienky platné pre zmluvy o dodaní služby

3.1 Dodávateľ a objednávateľ sa pri vypracovávaní zmlúv o dodaní služby budú riadiť platnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.2 Na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria zmluvy
o dodaní služby formou objednania služby, pričom právny vzťah takto založený sa bude riadiť 
článkami v zmluve o dodaní služby. Zmluva o dodaní služby bude obsahovať následné dojed
nania:

Doba platnosti zmluvy o dodaní služby
(i) Platnosť tejto zmluvy trvá od podpisu zmluvy štatutárnymi alebo inými oprávnenými zá

stupcami zmluvných strán do dojednanej doby. Ak nie je v tejto zmluve dojednaná doba, má 
sa zato, že táto zmluva trvá do doby dodania služby a zaplatenia ceny za túto službu.

Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
(í) Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočné
ho odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné po
rušenie zmluvy sa považuje :

• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,

• vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,

• poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktotom vznikla ob
jednáva teľovi škoda,

• nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,

• nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve,

• iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi

• preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpo
vedností zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objed- 
návatel a a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

(ii) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany dru
hej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené 
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie 
zistených chýb už poskytnutej služby.



IV.
Ďalšie dojednania

4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení‘záväzkov z 
tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv 
na uzavieranie jednotlivých zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej zmluve.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces vykonania služby dohodnutej podľa tejto 
rámcovej zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 
termín pre poskytnutie služby v zmysle platnej objednávky.

4.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, určiť poradie vykonávania 
prác v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky.

4.4 Cena služby bude realizovaná v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr -  samofakrutácía, ktorá je 
samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorú dodávateľ s objednávateľom 
spoločne podpísali.

V.
Zodpovednosť za škodu

5.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spô
sobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VI.
Doba platnosti rámcovej zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej platnosti do 31.12.2014.

VII.
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď a úhrada súvisiacich nákladov

7.1 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti podľa bodu 6.1 rámcovej zmluvy možno túto 
zmluvu ukončiť:

7.1.1 Kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.
7.1.2 Odstúpenie zo strany objednávateľa v prípade vyčerpania finančného limitu vo výške

............€ bez DPH, ktorý má objednávateľ k dispozícii na úhradu ceny za poskytované
služby podľa tejto zmluvy, (platí v prípade finančných limitov na realizáciu služby)

7.1.3 Odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka
7.1.4 V prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy o dodaní služby
7.1.5 V prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o dodaní služby pTed termínom začiatku prác na

organizačnej jednotke
7.1.6 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 

je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede.

7.2 V prípade ukončenia rámcovej zmluvy odstúpením sa zmluvné strany dohodli, že rámcová 
zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

7.3 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

7.4 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné.

7.5 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej dohody podľa tohto článku sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od od tejto rámcovej dohody, 
resp. výpovede tejto rámcovej dohody alebo odmietnutím toto odstúpenie od rámcovej doho-
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dy, resp. tejto výpovede rámcovej dohody prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníc
tvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto rámcovej dohody, resp. 
s výpoveďou tejto rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za do
ručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie 
v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa*dohodli, že pre doru
čovanie objednávateľ ovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto rám
covej dohody a pre doručovanie dodávateľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom 
registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom 
registri, ak dodávateľ preukázaným spôsobom neoznámil objednávateľovi novú inú adresu.

vín.
Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Zmena prílohy k zmluve o dodaní služieb je pre zmluvné strany účinná dňom, kedy dôjde 
k dohode strán o jej zmene a jej podpísaniu osobami zodpovednými za vecnú a odbornú ko
munikáciu uvedenými v tomto bode zmluvy.

8.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto rámcovej zmluvy môžu byť vykonané písomným dodat
kom k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných 
strán.

8.3 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový 
vzťah založený touto rámcovou zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach 
neupravených touto rámcovou dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanove
niami právnych predpisov.

8.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr 
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných 
ustanovení sa použije úprava, ktorá, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej 
zmluvy,

8.5 Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými strana
mi.

8.6 Rámcová zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch (lx dodávateľ, lx  OZ, lxLS)
8.7 Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva z tejto rámcovej zmluvy na jej 

právneho zástupcu
8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 

že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
8.9 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
8.10 Táto rámcová zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Cen

trálnom registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.

Vranov n/T . dňa 25.1. 2011

IR

Ing. Ščerba Milari' 
(dodávate^/ 

meno, funkcia, podpis, pečiatka

Ing. Martin strmeň 
riaditeľ OZ Vranov n/T  

(objednávateľ)
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ZMLUVA 
č. 3/2011

uzatvorená medzi ŕ
i

Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Účet:
Zapísaná:

Zastúpená:

I.
CONSORTIO SILVE s.r.o
Gen. Svobodu 681/1,089 01 Svidník 
31 688 012 
SK2020526992 
ČSOB,pobočka Prešov 
513304173/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 1646/P
Ing. Juraj Kačuriak, konateľ

ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „objednávateľ’)

Obchodné meno: 
S ídlo:
IČO:
DIČ/IČ DPH. 
Bankové spojenie: 
Účet:
Zapísaná:

Zastúpená.

IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník
36 451 576 
SK2020002160 
SLPS, a. s.
0621100784/0900
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
10804/P
Ing. Milan Ščerba, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ') 
(alebo spoločne „zmluvné strany“)

Článok I. 
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia pestovateľských služieb pre 
objednávateľa na LS Stropkov.

Článok II.
Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára, bude 
vykonávať právnická osoba IRBIS SLOVAKIA s. r. o. pestovateľskú činnosť. Iné úlohy 
a služby zhotoviteľ neposkytne.

2. Odbornú činnosť, uvedenú v bode 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ vykonávať vlastným 
menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov.

i  7/ m
i



Článok 111.
Čas poskytovaných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pestovateľské služby budú výkonané v čase od 
01.10. 2011 do 31. 12. 2011.

2. Zhotoviteľ zaháji činnosť a začne plniť úlohy dňom, dohodnutým v tejto zmluve, ktorý 
nemôže byť dohodnutý pred dňom, kedy bude podpísaná zmluva.

3. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody alebo 
jednostranným odstúpením od zmluvy výpoveďou

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za poskytované služby vo výške 3 275€ bez DPH.
V tejto čiastke sú zahrnuté aj náklady na dopravu, oblečenie.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť platbu na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 
dní od doby vystavenia faktúry. V prípade omeškania platieb bude voči objednávateľovi 
uplatnený úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3. Opakované neplnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

1. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy. Prehlasujú, že zmluvu uzatvorili 
slobodne, vážne, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré budú rozdelené nasledovne: 
po 2 ks každá zo zmluvných strán.

Článok IV. 
Platobné podmienky

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Svidníku, dňa 1.októbra 2011 Vo Svidníku, dňa 1 .októbra 2011

\

CONSORTIO SILVE, s. r. o.
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Pohoda o vyhotovovaní lak tw r- samofakhirácia
, \  .„ ,' ‘ kZmluW o dodaiíalnžbv i . „ ,.2 S j2 m /^ M

* ÓáwftkJ.
^ ‘■W,r'^ . 'rí*'-%f'&ľÁ J?WpÍrfiÉW*tt ... * j

1.- Objednávateľ: ’ •■ Lesy ŠR, C p.,- Odštepiiý závoá Vranov
S -■ SäkHog -?. r» . ‘ ,./ - D9 S 03. Vranovn /%  Cememiamká 136 '
• w^ísaatwpeisdfc Ing. Pavel Zaťko, riaditeľ OZ Vranov

g l  ^ n to v é  spo^úer. 5G 9632/02W , VÚB, j?©bočka Vram>v ' í
.' ÍČ P :; ; '■ ; _ v ' 36038351.

D ít: ^  W, 2020087982
IČDPEE  ̂ " SK 2020087982 / , .  ? . g> J  ■

2a§m $i0 / Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vloika CTS5/S 
í jfedfta29.10.I999,

■ -.̂ j<fjáiejľlén „obfednáváfer')
,gt ■ "’r ’ ■ '» ;*;■ ~ ' f - ■ ! 

g £ ‘ D o d á v a teľ ; . IRBIS S W A K f A *  s.r.o
| g S í 4 í o  D .M ily h o  6 9 3 /6 4  S vk jn ík
| , vV á B ^  í ^ í y i ŕ  *«§• Milan &«ri»

Bankové spojenie; . -  , SI Sporiteľňa pohoda Svidník 0621100784/0900
J č & -  : ■ ' " 36451576

0 ; ľ w ^  í J  2020002160
IČ DPH: SK2020002160

S# ČMo žh^o8teiMcého opťá\Ä3iji^lftl04/P - 
. -;> Vydaiiého v ': Olassrliý-súd Prešov

p ň a .i2 7 ,7 ,l^  f]  í  *'■■■'& V í ^  # ?V r -s "" M
Císlo ŽiviKWtgnákiMto reflktra*

g ffc  V ^ í t  - y  í |  /■  <> Č lánok II.
I f  ' Predsnet M edy
;5P reM tto ^ i tejto.. dohody je  vyhotovovanie fa k tá r  a d obropisov (daňových  d o k la d y )  OBJEDNÁVATEĽOM  
v ffient a na ô6etD 0D A V & T E E Ä  vlzm ysle ?Ík om  .222 /  20Ô4 ZZ, §  7 5 /e r f ä a r ä  3» za dodanie služby.

;, 2.J. C yklus vyhotovovšiBHi IWctÔP-" O BJEDNÁVATEĽ bude faktuiy vyhotovovať p ŕ  prebratí vykonaných prác 
í  íK’ostredaíctvom technologického protokolu, po schvátcni Evidetack lesníckych činností' vykonávaných ■ 

erK; V  y ^ ^ té P ik ý j j t i  objektm i a Dodacieho listu oboma strasami ku koncu éežnébo mesiaca v m esačnej'
■ ó ^ v i ^ t e  íj^ípssdnÉ'po dohode s dodávateľom}, :r :

■■' ,:. . -ť '.;• i  /• -
g p ŕ ^  t-W ® *  dobropisov -  0BJBDW ÁV ATIľC bade dobropisy vyhotovoval’ spolu s. fektáŕawi
A  ’ y  Ä ^ e ž e l í  v  p r ^ j tó m íd o d á ^ Ď V O A jo b d Ä  uplatňuje zrážku % c«uy,

ffcáf Z w tó ta i ie  fa te tá m  d ebroplsov -  OBJEDNÁ V ATEĽ sa žavázuje \^ h « o v e » é  daáovtí doklady podľa bodu 
P '$ h  » , í .  a2.2.p'; i«jto <^k$dy bez^dkladfw ,-po šah vyitotov^nl odo^dÉť doA odnotfra:'̂ spôs^Acib 

w m t  T É Ľ O yif IXM5ÁVATEĽ u?, n e z n e la  iiad n c daftové doklady OBJEDNÁVÁTECQVl.

: ,2;4 d a to v a n ie  f a lr t á p ^ ^ o b r Ä is o v  -  F A K T Ú R M # ' a  PQ BR qfffSO M  pri .idťlvyfcotoVovaní priind^. . 
g |  in fooM éný s y s té m  OBJPDNÄVÁTfcCA jedinečné poradové <5fclo, ktorď budú obe straay považovať za 

g  -4 ' - p  vanabilmy sjrobol daňového é o k k é u ,  O BJEDNÁ1VATKO m  ^ v fe u je  vo svojmít kfbWnačÄMn \v ste itic
4 „tým to  fcisk«B O J^rt'-irflŔ raý.Ä 'iw ný doklad;re4tvaf»ftiý s p m A a it í 'U m  faMárau a ie fé 1' dobíppis^ai;- V o ' 

vyhotovwKwá Q O B tG P lgfc byde č h h ŕ -  x m t m t m  i h h  P A * W j e  vyhotovený.

'' -  : T -  : V '
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2.5 Spdtob ikrady -  OBJEDNÁVATE!' bude uhrúd^iľ DOíJAYAlElXíVi za dodanú siisžbj ívxí.imj 
uvedenú vo faktúre «krvf4fcd<ui podľ.i ?r.iluvnc dohodnutých platobných podmienok. V prípade uf>lanen:a 
zráifok z ceny dodanej SÍUŽby. uhradí OBJEDNAVATEK DODÁVATFi'.OVl liudu.u faktúry yxwtenii 
e  hodnotu dobropisu vystaveného l  piediiietiiťi faktúre. Splatnosť faktúry /a£iua plynúť dríom jéj 
tyboíovMiaa schválená DODÁVAí hľOM u OBJIííjNÄVA 1 i ľ,A.

2.6 OBJEDNÁVATLľ. zii\ii/.ujc v y ; i i  íuitt’.:r\ [>.> s»niuilii»i jj obehové; siranke \ súlade siŕai»or."VXi 
zmlinou o dodaní služby u pkunjmi právnymi pwipissi:; a so vwtKymi nákviti/sťami \ypK^jjjdmi zmluvy 
OBJEDNÁVATEĽ je v pri:vaic porušenia svojicii fvivurtnoKíi vyplývajúcich ztejto /in.nvy povinný nalvitdiť 
vyniknutú ikodu v plnej v> äkv

Článok III.
!’!aínosť (!;nní)tfy

Táto dohoda sa >tanc platnou droín juj podpisu oboma zmluvnými stranami do doby platnoiti Zmluvy 
o  dodám služby a tan: kde jŕ u/divortv.;: Rámcová zmluva, do duby platoosti tejto zmluvy.

ČláiiukiV.
Záverečné urvtatiovcuia

■*. I. DODÁVATEĽ prehlasuje, /e  údaje nvedent v Či. i. *ejio dohody sú správne a môžu byt použite v hlavičke 
faktúr a dobropisov.

V3. ÍX ID'WA'I EĽ sa zaväzuje bt;7odkl;iílHť pwoiniioii relevantnou formou ohlásiť OBJEDNÁVATEĽOVI
viíiky /jucii)'ysobitydí widju\ uvedcôiil! v či i K i m . i ť . : 5 /nlwvy.

4.3 lXiDÄVATí.ľ. prehlasuje, /e  fnktúis i> ..k.biupu\ •.;,Myui:é \ /mysle tejto dohody OBJEDNÁVATEĽOM
v ,-jocnc a na úfcl DODÁVA'I ELA. bucc plne ukwcptoiať.

4,4. ÍTisiluvivé *:tr:in> vyhlasujú. tuto dohodu iiAitvHrajú L-'.oíxidiit ;» vážne, žiadna zo .zmluvných strás nekonala 
v tiesni, omyle «ni za (iä;i,-ulue iicvyhounýťh pudmienok, o t /  \ ýhrad súhlasia s jej obsahom, na znak dobo ja: 
vlastnoručne podpisuju.

-.5. Dohoda je vyhotovená v troch ťAunipl.fl<j>.,h. l ».:»»: >ei» i K)D W  ATEE obdrži jeden exemplár.
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Lesv Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov n/T. Čcmernianska
136,093 03 Vranov n/T . LS Stropkov

Dňa 31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách na LS Stropkov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov n/T, Čememianska 136, 
093 03 Vranov n /T , LS Stropkov, týmto potvrdzujú, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. 
bol v r.2012 náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti s fakturačným objemom 15 809,21 
euro bez DPH a v r.2010 s fakturačným objemom v pestovateľskej činnosti 2 324,5 euro bez 
DPH.Subjekt si plní povinnosti riadne a včas. Ku dňu 01.10.2013 subjekt dosiahol na LS 
Stropkov za r.2013 fakturačný objem 39 256,66 euro bez DPH.

Pečiatka,podpis

V

M eno,priezvisko,funkcia pracovníka LS Stropkov í i

3 -f 'y/lô í  b
Li iBÍk
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Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska
136.093 03 Vranov n/T . LS Sedliská

Dňa 31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách na LS Sedliská

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska 136, 
093 03 Vranov n /T , LS Sedliská, týmto potvrdzujú, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. bol 
v r.2012 náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti s fakturačným objemom 21 711,39 euro 
bez DPH, v r.2011 s fakturačným objemom v pestovateľskej činnosti 16 721,19 euro bez DPH 
a v r.2010 s fakturačným objemom v pestovateľskej činnosti 7 986,76 euro bez DPH. Subjekt 
si plní svoje povinnosti riadne a včas. Ku dňu 01.10.2013 subjekt dosiahol na LS Sedliská za ' 
r.2013 fakturačný objem 20 482,76 euro bez DPH

lesť
Od;

Pečiatka,podpis

M eno,priezvisko,funkcia pracovníka LS Sedliská



Lesy Slovenskej republiky, štátny nodnik Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska
136.093 03 Vranov n /T , LS Medzilaborce

v

D ňa31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách na LS Medzilaborce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov n/T, Čemernianska 136, 
093 03 Vranov n/T , LS Medzilaborce, týmto potvrdzujú, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA 
s.r.o.. bol v r.2012 náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti s fakturačným objemom
37 177,35 euro bez DPH. V r.2010 bol náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti v objeme
1 565,65 euro bez DPH. Ku dňu 01.10.2013 subjekt dosiahol na LS Medzilaborce za r.2013 
fakturačný objem 64 427,85 euro bez DPH. Subjekt si plní povinnosti riadne a včas.

les] íä
&

M eno,priez , , /nika LS M edzilaborce

4
f f l l U l  3

^ 4
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Lesy Stoveasfaj repušMíky, ätaíriy podnik Oášte$cý závod Vfeagwv n/ľ. Ccmjarnisnaka í 36, 
093 03 Vto»»v */T (>LS Tareovce, $n* i patvKfaigá, M  s
b o tv tf llla iid a d fc tfa r  » p » o v ^ ^ a ! a i^ * a É .» H Ä ? i8  viýemmi 3 ŠM M w to  
bez, DPH. Subjekt á  pínii jxwfawsti riadne & vžsss.
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LESY Slovenskej repubiikv. štátov podnik . Obrancov mieru 6. 080 01 Prešov.

LS Bardeiov
4
é

Dňa 31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách na LS

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, LS Bardejov 
týmto potvrdzujú, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA s.r.o,. bol v r.2012 náš dodávateľ v 
pestovateľskej činnosti s fakturačným objemom 22 694,2 euro bez DPH.Subjekt si plní 
povinnosti riidnä a v**}. Ku 01.1 C.2C 13 subj :kt dosiahol na LS Bardejov za r.2013
fakturačný objem v pestovateľskej činnosti 38 551,26 euro bez DPH.

/  A
i  - J c r  i j ,  CC Á' r °  '  •t  -■ ^  ^
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MrSJLMCl SK S.r.o., .Kysucká cesta 3.010 61 Žilina

Dňa 31.10,2013

VEC:Potv rdenie ..o referenciách

M-SILNICE SK. s.r.o., Kysucká cesta 3. 010 61 Žilina, týmto potvrdzujú. Jas subjekt 
IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. bol v r.2012 náš dodávateľ na akciách: Preventívne opatrenia na 
ochranu pred povodňami -  Obec Ladomirová v sume 487 376,80 eur bes: DPH( lesnícke 
práce -výruby, uhadzovanie haluziny,odstraňovanie krov.presadzante a ochrana stromov, 
stavebné práce, dodávka materiabv) a Preventívne opatrenia na ochrana pred 
povodňami{sadové úpravy) -  obec Ladomirová v sume 149 378,59 eur bez DPH. Subjekt 
sí plnil svoje povinností riadne a včas

*1. h i a *>u eľuČAt , ŕ h b  -  fct b  u jtis.tr
Pečiatka,podpis 

Meno.priezvísko.fiinkcía pracovníka M-SILNICE SK s.r.o.

Q 'W q i



Obec Ladomirová. Ladomirová 33. 090 03 Ladomirová

D fta31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách

Obec Ladomirová, týmto potvrdzuje, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA s.r.o.. bol v r.2012 
náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti, tj vykonával náhradnú výsadbu na parcelách KN č.79 
a 80 v fakturačnom objeme 16 580 EUR bez DPH . Dodávateľ si plnil povinnosti riadne a
včas.

/

......

Pečiatka,podpis 

M eno,priezvisko,funkcia pracovníka Obec Ladomirová
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CONSORTIO SILVE s.r.o.. Gen. Svobodu 681/1. Svidník 089 01

Dňa 31.10.2013

VEC: Potvrdenie o referenciách

CONSORTIO SILVE s.r.o., týmto potvrdzuje, ,že subjekt IRBIS SLOVAKIA s.r.o., bol 
v r.2011 náš dodávateľ v pestovateľskej činnosti v fakturačnom objeme 3 275 EUR bez 
DPH . Dodávateľ si plnil povinnosti riadne a včas.

k.
K.

Pečiatka,podpis

M eno,priezvisko,funkcia pracovníka CONSORTIO SILVE s.r.o.,
A - J
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Dňa 31,10.2013

VEC;: Potv rdenie o referenciách

firma Stanislav Lupiefiski -  SOF, Rudé armády 910/2, 734 01 Karviná -  Mizerov, Česká 
republika, týmto potvrdzuje, ,že subjekt IKB1S MX>mKIA sxfl,, bol v rJS#l2 náš dodávateľ 
v objeme 700 140 CZK v prepočte 27 959,74 euro bez DPH, v r.2011 v objeme 1 425 200 
CZK v prepočte 58 106,93 euro bez DPH a v r  2010 v objeme 1 910 020 C ZK  v prepočte 
75 542,63 euro bez DPHL Práce sa týkali revitalizácie vodných tokov, sadových úprav, 
parkových uprav, výstavby lodenice a stavebných činností. Dodávateľ si plnil svoje 
povinnosti riadne a včas.

.r ň

Pečiatka,podpis

M eno.pnezvisko,funkcia pracovníka Stanislav Lupieňski - SOF 
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Z  M L  U V Á č. 4/2013
uzatvorená medzi

Obchodné meno: 
Sídlo :
IČO :
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Účet:
Zapísaná:

Zastúpená:

I.
IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník 
36 451 576 
SK2020002160 
SLPS, a. s.
0621100784/0900
Obchodný register Okresného súdu 
10804/P
Ing. Milan Ščerba, konateľ

Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:

ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „objednávateľ”)

II.
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Účet:
Číslo osvedčenia: 
Zapísaná:

POVIX s.r.o
Ul. Komenského 2652/2, 069 01 Snina
36480185
2020023016
ČSOB-Snina
4014668667/7500
3269/2002-710
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
13550/P

Zastúpená: Ing. Viktor Popovič, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ”)
(alebo spoločne „zmluvné strany“)

Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia služieb -  odborne spôsobilej osoby na činnosti s 
lesným reprodukčným materiálom v súlade so zákonom č. 138/2010 Z.z.
2. Zákazka na ktorú sa vzťahuje táto zmluva a na ktorej sa bude osoba odborne spôsobila odieľať ma 
názov „ Umelá obnova lesa „ pre objednávateľa PRO POPULO Poprad s.r.o.

Článok 2.
Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára, bude 
vykonávať právnická osoba POVIX s.r.o prostredníctvom Ing. Viktora Popoviča odbornú činnosť, 
ktorá je konkretizovaná v zákone č. 138/2010 Z.z.. Iné úlohy a služby zhotoviteľ neposkytne.
2. Odbornú činnosť, uvedenú v bode 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ vykonávať vlastným
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menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov.
3. Výkon tejto činnosti na predmetnom majetku bude vykonávať Ing. Viktor Popovič, rodné 
číslo660226/6473 číslo OP ST 544161, ktorý je držiteľom osvedčenia č.3269/2002-710 , je spôsobilý 
vykonávať úlohu odborne spôsobilej osoby na činnosti s lesným reprodukčným materiálom v súlade 
so zákonom č. 138/2010 Z.z.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odborne spôsobilá osoba, uvedená v bode 3 tejtd zmluvy, bude 
poskytovať odborné služby, činnosti, usmernenia a informácie.

Článok 3.
v

Cas poskytovaných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odborné služby budú vykonané v čase od 01. 11. 2013 
do 31.12.2014.
2. Zhotoviteľ zaháji činnosť a začne plniť úlohy -dňom, dohodnutým v tejto zmluve, 
ktorý nemôže byť dohodnutý pred dňom, kedy bude podpísaná zmluva.
3. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody

Článok 4.
Platobné podmienky

1.Platby a cena budú určené dodatkami k jednotlivým fakturovaným položkám podľa vzájomnej dohody 
medzi odberateľom a objednávateľom.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť ročne platbu na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní od 
doby vystavenia faktúry. V prípade omeškania platieb bude voči objednávateľovi uplatnený úrok z 
omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Opakované neplnenie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Neuhradené platby budú 
predmetom konania o záložnom práve a ťarche na majetku objednávateľa.

Článok 5.
Zodpovednostné strany

1. Zodpovednosť zmluvných strán v súvislosti s výkonom činnosti odborne spôsobilej osoby na 
činnosti s lesným reprodukčným materiálom v súlade so zákonom č. 138/2010 Z.z. , realizáciou 
jeho usmernení, oznamovacou povinnosťou ako aj dodržiavaním služobného a obchodného tajomstva je 
upravená smernicami a všeobecne záväznými predpismi.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy. Prehlasujú, že zmluvu uzatvorili 
slobodne, vážne, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré budú rozdelené nasledovne: 
po 2 ks každá zo zmluvných strán

V Svidníku dňa 01.11.2013

Objednávateľ:

IRBIS SLOW 
Ing.Milan Š^rba f  
Majiteľ

u r..r.o.
/64
JÍK

ZhotoviteKť
I 9**

POVIX- tifíBP1 
Ing. Viktor Popo 
Majiteľ

\-ylivA.



Príloha č. 1
Kópia osvedčenia na na činnosti s lesným reprodukčným materiálom v súlade 
zákonom č. 138/2010 Z.z.
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Národné lesnícke centrum
- Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

Sokolská 2, 960 52 Zvolen #

P O T V R D E N I E

O ASBOLVOVANÍ ŠKOLENIA DRŽITEĽOV OSVEDČENÍ O ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSTI S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM1}

Meno a priezvisko, titul: Viktor POPOVIČ, Ing.

Dátum narodenia: 26. február 1966 Miesto narodenia: Snina

Adresa trvalého pobytu: 069 01 Snina, Komenského 2652/2

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby:

3269/2002-710

sa 21. marca 2013 zúčastnil školenia podľa § 18 ods. 2 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom 
reprodukčnom materiáli.

Vo Zvolene, 21. marca 2013 Ing. Milan SARVAŠ, PhD.
riaditeľ Národného lesníckeho centra

- Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

1} Potvrdenie sa vydáva na základe poverenia M inisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky č. 1448 /2013-710  z  13.02.2013.
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Národné lesnícke centrum
r

- Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 
Sokolská 2, 960 52 Zvolen *

P O T V R D E N I E

O ASBOLVOVANÍ ŠKOLENIA DRŽITEĽOV OSVEDČENÍ O ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSTI S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM0

Meno a priezvisko, titul: Viktor POPOVIČ, Ing.

Dátum narodenia: 26. február 1966 Miesto narodenia: Snina

Adresa trvalého pobytu: 069 01 Snina, Komenského 2652/2

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby:

3269/2002-710

sa 21. marca 2013 zúčastnil školenia podľa § 18 ods. 2 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom 
reprodukčnom materiáli.

Vo Zvolene, 21. marca 2013 Ing. Milan SARVAŠ, PhD.
riaditeľ Národného lesníckeho centra

- Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

0 Potvrdenie sa vydáva na základe poverenia M inisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republikyč. 1448/2013-710  z  13.02.2013.
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