Rámcová dohoda o poskytovaní služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na
pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
MAGTS2200009
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoVO“) a podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObZ“)
(ďalej len ako „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené: Ing. Tatiana
Kratochvílová, prvá námestníčka primátora poverená na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596,
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu (IBAN): SK 23 7500 0000 0000 2582 71743, číslo účtu
(IBAN) pre výkonovú záruku: SK 72 7500 0000 0000 2582 4903, kontaktná osoba: Dipl. Ing. Ivan Petro., telefón: , e-mail:
zelen@bratislava.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ”)
a
zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, zastúpený: Ing. Martin Mikulaj, konateľ, IČO: 35 778 806,
DIČ: 2021473102, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK59 1100 0000 0026 2754 5142, zapísaný
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 20820/B
(ďalej len ako „Dodávateľ”)
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany” alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Preambula
Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 ZoVO na predmet zákazky
„Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy“ časť 1 „Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo
vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy – Východ“.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2021 dňa
21.10.2021 pod značkou 48202 - MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 20.10.2021 pod značkou 2021/S 204533596.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 ZoVO nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Dodávateľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Dohody ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle
§ 11 ZoVO.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Dohody, bol počas celého
trvania Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I
Účel a predmet Dohody
1.

Účelom Dohody je úprava vybraných vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať pri
zadávaní objednávok a zadávacích protokolov na poskytovanie služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb
s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Objednávateľa (v časti č. 1 aktuálne na rozlohe cca 2 467
570,854 m2), pričom charakter porastov na pozemkoch a ich výmera je vymedzená v Prílohe č. 1 - „Opis predmetu
zákazky“, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode. Účelom Dohody je aj úprava vybraných
vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať pri zadávaní objednávok a zadávacích
protokolov na poskytovanie služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch, ktoré
sa nachádzajú na území vymedzenom v článku II ods.1 tejto Dohody a majú charakter verejného priestranstva podľa §
2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2.

Predmetom Dohody je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Objednávateľa služby zakladania a údržby verejnej zelene
a služby s tým spojené na pozemkoch určených v ods. 1 tohto článku Dohody, na území vymedzenom v článku II ods.1
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode (ďalej len
„Predmet dohody“) a záväzok Objednávateľa prevziať včas a riadne poskytnuté plnenia podľa tejto Dohody a zaplatiť
Dodávateľovi cenu podľa článku III. tejto Dohody.

3.

Predmet dohody zahŕňa (i) zakladanie verejnej zelene a tovar a služby s tým spojené, (ii) údržbu verejnej zelene a tovar
a služby s tým spojené, (iii) revitalizáciu verejnej zelene a tovar a služby s tým spojené, (iv) údržbu mobiliáru a prvkov
drobnej architektúry a tovar a služby s tým spojené, (v) iné úkony v zmysle článku I bode 4. Zmluvy, a to predovšetkým
v rozsahu vymedzenom a špecifikovanom v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 „Ocenenie položiek“ Dohody (ďalej len
„Služba“).

4.

Za Službu sa považuje aj iná činnosť a s ňou spojený tovar a služby, ako je vymedzená v predchádzajúcom odseku,
priamo súvisiaca s predmetom tejto Dohody. Ak je činnosť definovaná v Cenníku stavebných a montážnych prác
„Smerné orientačné oceňovacie a kalkulačné nástroje CENEKON“ začlenená v Sadovníckych a krajinárskych úpravách
použije sa pre jej určenie verzia vydaná v aktuálnom kalendárnom roku (ďalej len „aktuálny cenník CENEKON“).
Aktuálny kalendárny rok je kalendárny rok počas trvania tejto Dohody, v ktorom Objednávateľovi vznikne potreba
zabezpečiť Službu a s ňou spojený tovar podľa predchádzajúcej vety postupom dohodnutým v článku III ods. 5 tejto
Dohody.

5.

Zákazka na Predmet dohody sa bude zadávať vždy podľa predpokladanej potreby a požiadavky Objednávateľa v rámci
podmienok určených v tejto Dohode formou objednávky na aktuálny kalendárny rok. Objednávka bude následne podľa
potreby špecifikovaná formou zadávacích protokolov. Dodávateľ je povinný dodávať Služby podľa tejto Dohody
v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod, kedy je možné tiež telefonicky kontaktovať Dodávateľa na
telefónnom čísle uvedenom v článku II ods. 9 tejto Dohody. Na základe dohody medzi Objednávateľom a Dodávateľom
môže byť výnimočne stanovený aj iný čas dodania Služieb.

Článok II
Miesto, termín a spôsob plnenia Predmetu dohody
1.

Miestom plnenia Predmetu dohody je územie Bratislavy, a to v rozsahu vyznačenom v Prílohe č. 3 - „Mapový podklad
s vyznačením územia“ tejto Dohody. Miestom plnenia bude:
okres Bratislava I, II, III – MČ Staré mesto, Nové Mesto, Rača, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory.
Jednotlivé časti budú bližšie vyšpecifikované v Prílohe č. 1 tejto Dohody. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí, že
v rámci vyznačeného územia sa môže zoznam pozemkov meniť z dôvodu odpredaja a/alebo kúpy pozemkov, nájmu
pozemkov, zverenia a/alebo odzverenia pozemkov a zmenou majetkoprávnych vzťahov. Výmera pozemkov uvedená
v Prílohe č. 1 tejto Dohody je aktuálna v čase vyhlásenia verejného obstarávania na Predmet dohody. Pre Dodávateľa

je záväzná špecifikácia miesta plnenia určená v zadávacom protokole vyhotovenom Objednávateľom v súlade s touto
Dohodou.
2.

Službu si Objednávateľ objedná u Dodávateľa písomnou objednávkou, podľa predpokladaných potrieb, na základe a
za podmienok dohodnutých v tejto Dohode (ďalej len ako „Objednávka“), a následne objednanú Službu formou
zadávacích protokolov špecifikuje, s čím Dodávateľ vyjadruje svoj súhlas. Vystaveniu Objednávky aj zadávacieho
protokolu predchádza nacenenie zadania Dodávateľom v súlade s Prílohou č. 2 tejto Dohody, o ktoré požiada
Objednávateľ Dodávateľa a Dodávateľ ho je povinný elektroniky doručiť Objednávateľovi (na elektronickú adresu,
z ktorej požiadavka na nacenenie bola odoslaná a zároveň na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody) do konca
nasledujúceho pracovného dňa od zadania; v prípade, ak s nacenením Objednávateľ nesúhlasí, proces sa opakuje až
do dosiahnutia dohody. Objednávka a zadávacie protokoly budú potvrdené podpismi zodpovedných zástupcov oboch
zmluvných strán.

3.

Objednávka bude obsahovať najmä:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4.

identifikačné údaje zmluvných strán,
číslo Objednávky,
odkaz na Dohodu,
predmet Objednávky,
predpokladanú cenu podľa nacenenia Dodávateľom podľa ods. 2 tohto článku Dohody a v súlade
s Prílohou č. 2,
dodaciu lehotu (predpokladaná dodacia lehota celej Objednávky),
podpisy zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.

Zadávací protokol, vzor tvorí Prílohu č. 7 - „Vzor zadávacieho protokolu“, bude obsahovať najmä:
a.
b.
c.
d.
e.
h.
f.
g.

identifikačné údaje zmluvných strán,
odkaz na číslo Dohody a číslo Objednávky,
špecifikáciu miesta plnenia,
špecifikáciu druhu a rozsahu objednanej Služby podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2,
termín/termíny dodania Služby,
predpokladanú cenu podľa nacenenia Dodávateľom podľa ods. 2 tohto článku Dohody a v súlade
s Prílohou č. 2,
kontaktné údaje zodpovedného referenta (meno, telefón, e-mail)
podpisy zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.

5.

V prípade, ak sa bude jednať o zadanie Služby podľa tejto Dohody, ktorá má následkom mimoriadnych udalostí
naliehavý alebo urgentný charakter, Objednávateľ uvedie v názve zadávacieho protokolu označenie „naliehavé“ alebo
„urgentné“. Pre účely odstránenie prípadných odlišných výkladov sa za naliehavý charakter považuje stav veci, ktorá
neznesie odklad na základe rozhodnutia Objednávateľa a za urgentný charakter považuje stav veci, ktorá neznesie
odklad, lebo hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví, živote alebo majetku Dodávateľovi a/alebo tretím osobám.

6.

Dodávateľ je povinný Objednávku aj zadávacie protokoly zaslané na adresu uvedenú v odseku 9 tohto článku Dohody
elektronicky bezodkladne potvrdiť; v prípade, ak sa jedná o zadávací protokol s označením „naliehavé“ musí tak urobiť
do 4 hodín od jeho doručenia a v prípade, že sa jedná o zadávací protokol označený „urgentné“ musí tak urobiť do 2
hodín od jeho doručenia. O elektronickom zaslaní zadávacieho protokolu s označením „naliehavé“ a/alebo „urgentné“
bude Objednávateľ informovať Dodávateľa aj telefonicky na kontaktné číslo uvedené v odseku 9 tohto článku Dohody.
Zadávacie protokoly budú zadávané Dodávateľovi výlučne v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. v pracovných dňoch
a všetky časové údaje uvedené v tomto odseku sa počítajú v uvedenom časovom intervale.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby v termíne, v mieste plnenia a spôsobom podľa tejto Dohody a zadávacích
protokolov Objednávateľa. V prípade, že sa jedná o zadávací protokol s označením „naliehavé“, je Objednávateľ
oprávnený požadovať termín dodania služby najneskôr do 17.00 hod. v nasledujúci pracovný deň od potvrdenia

doručenia zadávacieho protokolu Dodávateľom. V prípade, že sa jedná o zadávací protokol s označením „urgentné“, je
Objednávateľ oprávnený požadovať termín dodania služby do 17.00 hod. v pracovný deň potvrdenia doručenia
zadávacieho protokolu Dodávateľom, ak bol potvrdený do 12.00 hod., v ostatných prípadoch do 12.00 hod.
v nasledujúci pracovný deň od potvrdenia doručenia zadávacieho protokolu Dodávateľom.
8.

Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť a zmeniť špecifikáciu a rozsah objednaných Služieb podľa jeho
potrieb, a to najmä v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

9.

Objednávky a zadávacie protokoly bude Objednávateľ doručovať elektronickou formou na adresu: magistrat@zares.sk
a informovať Dodávateľa v prípade zaslania zadávacieho protokolu s označením „naliehavé“ a/alebo „urgentné“ na
telefónnom čísle: Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa na emailovú adresu uvedenú v zadávacom protokole
o dodaní Služby podľa zadávacieho protokolu najneskôr do 24 hodín od jej poskytnutia.

10. Termín určený v zadávacom protokole je pre Dodávateľa záväzný a jeho nedodržaním sa dostáva do omeškania

s výnimkou, ak bolo omeškanie Dodávateľa preukázateľne spôsobené zásahom vyššej moci (vis maior) alebo z dôvodu
nepriaznivých poveternostných vplyvov, pričom príčinnú súvislosť je povinný Dodávateľ riadne preukázať. Zmenu
termínu dodania Služby je Dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť telefonicky a tiež elektronickou formou
Objednávateľovi na kontaktné údaje uvedené v odseku 9 tohto článku spolu s odôvodnením zmeny termínu dodania
Služby. K zmene termínu dodania Služby môže dôjsť len vtedy, ak Objednávateľ takúto zmenu potvrdí a odsúhlasí
elektronickou formou Dodávateľovi.

Článok III
Hodnota rámcovej dohody a ceny -položiek
1.

Cena za Predmet dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, a na základe
výsledku verejného obstarávania, ako cena maximálna a konečná. V cene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa
vzniknuté pri plnení Predmetu dohody, vrátane nákladov na tovar, materiál, dopravu, PHM, energie, pracovné nástroje,
prístroje a mechanizmy, mzdy zamestnancov, ochranné prostriedky a pomôcky, náklady vyplývajúce z
administratívnych a kontrolných činností, náklady na potrebné povolenia (napr. zvláštne užívanie komunikácie), náklady
za subdodávky a pod.

2.

Jednotková cena za služby je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Dohody. Daň z pridanej hodnoty ustanovuje zákon č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platby za poskytnuté Služby budú fakturované podľa
Prílohy č. 2.

3.

Jednotková cena je počas trvania Dohody nemenná.

4.

Celková hodnota tejto Dohody je stanovená predpokladanou hodnotou zákazky vo verejnej súťaži a predstavuje sumu:
12 334 236,36 eur bez DPH (slovom dvanásťmiliónovtristotridsaťštyritisícdvestotridsaťšesť eur a tridsaťšesť
centov bez DPH)
čo predstavuje sumu:
14 801 083,63 eur s DPH (slovom štrnásťmiliónovosemstojedentisícosemdesiattri eur a šesťdesiattri centov
s DPH).

5.

Ak vznikne v priebehu trvania tejto Dohody Objednávateľovi odôvodnená potreba zabezpečiť niektorú zo Služieb
uvedených v článku I ods. 4 tejto Dohody zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

a. Objednávateľ písomne požiada Dodávateľa o doplnenie ocenenia položiek, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody;
požiadavka bude obsahovať najmä súpis, popis a špecifikáciu položiek, ktoré požaduje Objednávateľ doplniť a
termín predloženia návrhu doplneného ocenenia položiek,
b. Dodávateľ predloží v termíne určenom Objednávateľom návrh doplnenia oceňovaných položiek podľa
predchádzajúceho písmena, pričom ich jednotková cena nesmie presiahnuť jednotkovú cenu za takéto služby
uvedené v aktuálnom cenníku CENEKON, ak sa položka v ňom nachádza; v prípade, ak sa položka v aktuálnom
cenníku CENEKON nenachádza použije sa odborný odhad písomne odsúhlasený Objednávateľom a ak sa jedná
o tovar, predloží Dodávateľ Objednávateľovi tri cenové ponuky, ktoré preukážu, že sa jedná o cenu na trhu aktuálne
obvyklú,
c. Dodávateľ berie na vedomie, že ak predloží jednotkovú cenu za službu uvedenú v článku I ods. 4 tejto Dohody
vyššiu ako je jednotková cena za takúto službu v aktuálnom cenníku CENEKON, použije sa jednotková cena za
takúto službu podľa aktuálneho cenníka CENEKON,
d. Doplnené ocenenie položiek bude po podpise oboch zmluvných strán tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto Dohody.

Článok IV
Platobné podmienky
1.

Objednávateľ bude cenu za Služby poskytnuté Dodávateľom podľa Objednávky a zadávacích protokolov uhrádzať
bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej Dodávateľom raz mesačne. Faktúra bude vystavená najneskôr
15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli Služby dodané a to na základe protokolov
o prevzatí poskytnutých Služieb podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu
Objednávateľa.

2.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude:
a.
b.
c.

zadávací protokol (obsahuje súpis objednávaných Služieb s termínom ich dodania) s odkazom na číslo
Dohody a číslo Objednávky podpísaný zodpovednými zástupcami zmluvných strán,
protokol o prevzatí poskytnutých Služieb, vzor tvorí Prílohu č. 8 - „Vzor protokolu o prevzatí
poskytnutých služieb“, podpísaný zodpovednými zástupcami zmluvných strán,
vážny lístok odpadu.

3.

Dodávateľ môže fakturovať len Služby objednané a dodané podľa článku IV ods. 2 písm. b) tejto Dohody, ktoré poskytol,
a ktorých včasné a riadne poskytnutie bolo zodpovedným zástupcom Objednávateľa potvrdené v protokole o prevzatí
poskytnutých Služieb. V prípade, že faktúra obsahuje aj položku týkajúcu sa odpadov, musia byť uvedené jednotlivé
druhy odpadov oddelene a náklady na nakladanie s nimi oddelene.

4.

Dodávateľ podpisom tejto Dohody berie na vedomie, že zálohové platby a preddavky Objednávateľ neposkytuje.

5.

V prípade, že faktúra vystavená Dodávateľom bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ
oprávnený ju vrátiť Dodávateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením, na doplnenie a odstránenie zistených
nedostatkov. Dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V
takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry
Objednávateľovi.

6.

Zmluvné strany, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasujú, že cena za každú konkrétnu Službu predstavuje
konečnú odplatu za Službu a sú v nej obsiahnuté všetky náklady Dodávateľa vyplývajúce z tejto Dohody, a to vrátane
bankových poplatkov. Dodávateľ nie je oprávnený cenu za Službu jednostranne meniť, ani fakturovať voči
Objednávateľovi akékoľvek iné finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto Dohode.

7.

Dodávateľ nemá právo jednostranne si započítať voči Objednávateľovi akúkoľvek splatnú peňažnú pohľadávku.

Dodávateľ taktiež nie je oprávnený, bez písomného súhlasu Objednávateľa, postúpiť na tretiu osobu akékoľvek práva
a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Dohody.

Článok V
Povinnosti dodávateľa
1.

Dodávateľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, v požadovanej
kvalite a zaväzuje sa poskytnúť Objednávateľovi jednotlivé plnenia Predmetu dohody riadne a včas, v súlade s
podmienkami dohodnutými v tejto Dohode a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pokiaľ budú vydané.

2.

Dodávateľ vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho vyplývajú z príslušných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), najmä, nie však výlučne, postupovať v súlade so zákonom
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody
a krajiny“), vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, zákonom č. 150/2019 Z.
z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých
zákonom v znení neskorších predpisov, vyhláškou 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby
odstraňovania inváznych nepôvodných druhov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), technickými
normami a STN EN platnými v SR, ktoré súvisia s predmetom tejto Dohody (napr. STN 83 7010 - Ochrana prírody,
ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Práce
s pôdou, STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromov vegetácie), všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v aktuálnom znení, všeobecne záväzným nariadením hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v aktuálnom znení, všeobecne záväznými nariadeniami
mestských časti Objednávateľa, Arboristickým štandardom 1 – Rez stromov, Arboristickým štandardom 1 - Ochrana
drevín pri stavebnej činnosti, Arboristickým štandardom 3 - Hodnotenie stavu stromov, Arboristickým štandardom 4 –
Výsadba stromov a krov, Arboristickým štandardom 5 - Rez krov a tiež dodržiavať protipožiarne predpisy, predpisy
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany majetku, ochrany životného prostredia a zaväzuje sa
zabezpečiť kontrolu ich dodržiavania zodpovednou osobou.

3.

Dodávateľ sa zaväzuje začať vykonávať úkony súvisiace s Objednávkami a zadávacími protokolmi Objednávateľa
bezodkladne, aby dodržal termíny dodania Služieb uvedené v zadávacích protokoloch. Dodávateľ je zároveň povinný
mať po celú dobu účinnosti tejto Dohody zriadené pracovisko koordinátora, prostredníctvom ktorého bude schopný
v čase uvedenom v článku I ods. 5 tejto Dohody monitorovať, efektívne riadiť a kontrolovať činnosť svojich pracovníkov
a technických prostriedkov a zároveň bezodkladne bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi informáciu o aktuálnej
činnosti a mieste výkonu práce pracovníkov a technických prostriedkov pri výkone Služieb podľa tejto Dohody.

4.

Dodávateľ záväzne prehlasuje, že je mu známy charakter pozemkov na miestach plnenia Predmetu dohody, pozná
existujúcu verejnú zeleň, jej skladbu, charakter a stav a preberá o ňu v súlade s Predmetom dohody starostlivosť a sú
mu tiež známe všetky technické, kvalitatívne, kvantitatívne, legislatívne a iné podmienky nevyhnutné na plnenie
Predmetu dohody.

5.

Dodávateľ záväzne prehlasuje, že si zabezpečí všetky tovary, materiály, stroje, zariadenia, pomôcky, nástroje, prístroje,
mechanizmy a ochranné prostriedky potrebné na plnenie Predmetu dohody uvedené v Prílohe č. 1 tejto Dohody, príp.
iné nevyhnutné súvisiace s plnením Predmetu dohody.

6.

Dodávateľ záväzne vyhlasuje, že k plneniu Predmetu dohody má potrebné oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje plniť Predmet dohody spoľahlivými, odborne kvalifikovanými osobami v zmysle § 34 ods.1

ZoVO, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ktoré predchádzalo uzavretiu tejto
Dohody), vhodnými mechanizmami primeranej kvality, kvantity a výkonu a zabezpečí kontrolu plnenia Predmetu
dohody. Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia personálu neovplyvní plnenie
povinností podľa tejto Dohody. Zoznam odborne kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 4 – „Zoznam kvalifikovaných
osôb“ a každá zmena v ňom musí byť písomne Objednávateľom odsúhlasená. Zmena kvalifikovaných osôb počas
trvania tejto Dohody je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Dodávateľa, ktorej prílohou budú doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti navrhovaných kvalifikovaných osôb na úrovni rovnakej alebo vyššej ako
u pôvodných kvalifikovaných osôb.
8.

Na krytie rizík súvisiacich s plnením Predmetu dohody sa Dodávateľ zaväzuje uzavrieť a udržiavať počas trvania tejto
Dohody poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení Predmetu dohody Dodávateľom s limitom
poistného plnenia najmenej 200.000,00 (slovom dvestotisíc) eur. Poistenie nesmie byť uzavreté za nevýhodných
podmienok a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú činnosťou a/alebo nečinnosťou či
opomenutím Dodávateľa pri plnení povinností podľa tejto Dohody Objednávateľovi a tiež zodpovednosť za škodu
spôsobenú tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ predloží najneskôr v deň podpisu tejto Dohody
Objednávateľovi poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorý tvorí Prílohu č. 5 – „Poistný certifikát
na poistenie zodpovednosti za škodu dodávateľa“ tejto Dohody. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi
potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas účinnosti tejto Dohody, najneskôr do 3 dní
od doručenia žiadosti Objednávateľa.

9.

Ak bude Dodávateľ zabezpečovať plnenie Predmetu dohody prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá za plnenie
Predmetu dohody tak, akoby plnil on sám a zároveň musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZoVO, ak
je to relevantné. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa a je povinný zabezpečiť, že
subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto Dohody v rovnakom rozsahu ako Dodávateľ. Zoznam subdodávateľov
tvorí Prílohu č. 6 - „Zoznam subdodávateľov“ tejto Dohody. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO požaduje,
aby Dodávateľ v čase uzatvorenia tejto Dohody predložil zoznam subdodávateľov. Dodávateľ je povinný oznámiť
bezodkladne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10. Pri každom novom subdodávateľovi a tiež pri každej zmene subdodávateľa počas trvania tejto Dohody sa Dodávateľ

zaväzuje postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia Predmetu dohody boli primerané jeho
kvalite. Dodávateľ má povinnosť bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 (slovom troch) pracovných dní, Objednávateľovi
oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa článku V ods. 9 tejto Dohody.
11. Objednávateľ berie na vedomie, že každý subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Predmetu dohody musí spĺňať

podmienku uvedenú v § 11 ZoVO.
12. Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre
neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Dohody.
Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
13. Dodávateľ sa zaväzuje, že ak bude miestom plnenia podľa tejto Dohody územie Objednávateľa v druhom a vyššom

stupni ochrany v zmysle § 13 až § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny, bude používať postupy, ktoré nie sú v rozpore
s príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
14. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Dohody bude predchádzať škodám na území a majetku Objednávateľa, na

verejnej zeleni a na majetku a zdraví tretích osôb. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dbať na existenciu podzemných

inžinierskych sietí a vykonávať plnenie tejto Dohody tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Za týmto účelom poskytne
Objednávateľ Dodávateľovi, na základe jeho písomnej požiadavky, údaje z digitálnej technickej mapy miesta plnenia,
na ktorom sa budú vykonávať výkopové práce.
15. Dodávateľ zabezpečí odvoz odpadu, ktorý vznikne pri poskytovaní Služieb podľa tejto Dohody a zodpovedá za

nakladanie s ním v súlade so zákonom o odpadoch a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
16. Dodávateľ bude zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá, oddelene podľa všeobecne

záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods.
3 zákona o odpadoch, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov.
17. Dodávateľ bude viesť a uchovávať evidenciu odpadu vznikajúceho pri poskytovaní Služieb podľa tejto Dohody podľa

všeobecne záväzného predpisu vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105
ods. 3 zákona o odpadoch a zasielať Objednávateľovi vyplnené tlačivá (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a Evidenčný list odpadu) týkajúce sa evidencie a údajov z nej podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, a to
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Dohody vo formáte *.xls. Vyplnené tlačivo „Evidenčný list
odpadu“ za prislúchajúci kalendárny mesiac zašle Dodávateľ Objednávateľovi do 15 dní po uplynutí kalendárneho
mesiaca a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku a nakladaní s ním“ za prislúchajúci kalendárny rok zašle Dodávateľ
Objednávateľovi do 25 dní po uplynutí kalendárneho roku, v súlade s ním uzatvorenou zmluvou o zbere a preprave
vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy.
18. Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie na základe tejto Dohody vlastnými kapacitami (zamestnancami, resp. osobami

v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu), a/alebo osobami uvedenými v § 33 ods. 2, resp. v § 34 ods. 3 ZoVO, ktorých
zdroje, resp. kapacity použil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej
spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Dohoda, resp. subdodávateľmi, v súlade s príslušnými
ustanoveniami ZoVO.
19. Dodávateľ je povinný okrem iného kumulatívne zabezpečiť:

a. aby sa arboristické práce realizovali pod dohľadom
• osoby s odbornou spôsobilosťou arboristu s certifikátom EAC (European treeworker alebo European tree
technician) alebo Český certifikovaný arborista (minimálne úroveň stromolezec), Slovenský certifikovaný
arborista (minimálne úroveň stromolezec), príp. ISA certified arborist, alebo
• osoby s odbornou spôsobilosťou, ktorú odborne spôsobilá osoba dosiahla riadnym ukončením 1.stupňa
vysokoškolského štúdia v odbore Arboristika (napr. Mendelova univerzita v Brně), alebo Arboristika a
komunálne lesníctvo (napr. Technická univerzita vo Zvolene), alebo je držiteľom osvedčenia o absolvovaní
kompletného akreditovaného vzdelávacieho programu Arboristika v správe a údržbe zelene (napr. Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre) a vie preukázať minimálne 2 roky profesionálnej praxe v rámci arboristiky,
b. aby odborný dohľad nad prácami, ktorých charakter to vyžaduje, vykonával krajinný architekt,
c. zavlahára.
20. Dodávateľ predloží Objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v odseku 19 písm. a) - c) tohto

článku Dohody a zároveň je povinný najneskôr v deň podpisu tejto Dohody predložiť kontaktnej osobe Objednávateľa
doklad o pracovnoprávnom pomere alebo inom zmluvnom vzťahu s osobami uvedených v odseku 19 tohto článku
Dohody po dobu účinnosti tejto Dohody. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad o pracovnoprávnom
pomere alebo inom zmluvnom vzťahu s osobami uvedenými v odseku 19 tohto článku Dohody aj kedykoľvek počas
účinnosti tejto Dohody najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.
21. Ak Dodávateľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium č. 2 „Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným

znevýhodnením“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal body za to, že deklaroval niektorú
z uvedených možností podpory (uvedenú v súťažných podkladoch verejnej súťaže), je povinný preukázať

Objednávateľovi splnenie tohto záväzku.
22. Ak Dodávateľ vo svojej ponuke deklaroval, že zamestnáva zamestnanca so zdravotným znevýhodnením (aspoň na

polovičný pracovný úväzok), je Dodávateľ povinný preukázať túto skutočnosť Objednávateľovi najneskôr ku dňu
podpisu tejto Dohody – a to predložením rozhodnutia o invalidnom dôchodku tohto zamestnanca (v súlade s pravidlami
GDPR) a čestným vyhlásením podpísaným týmto zamestnancom, že súhlasí s účasťou na plnení tejto Dohody.
Dodávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným znevýhodnením počas celého trvania Dohody.
V prípade zmeny v osobe zamestnanca so zdravotným znevýhodnením po dobu účinnosti tejto Dohody, je Dodávateľ
povinný deklarovať všetky náležitosti podľa tohto odseku opakovane.
23. Ak Dodávateľ vo svojej ponuke deklaroval, že vytvorí nové pracovné miesto v nasledovných troch mesiacoch od

uzavretia tejto Dohody pre zamestnanca so zdravotným znevýhodnením (aspoň na polovičný pracovný úväzok), je
Dodávateľ povinný preukázať túto skutočnosť Objednávateľovi (napríklad prostredníctvom programu Výpomoc so
srdcom alebo iného programu, predložením pracovnej zmluvy a predložením rozhodnutia o invalidnom dôchodku tohto
zamestnanca (v súlade s pravidlami GDPR). Dodávateľ je povinný pracovné miesto pre zamestnanca so zdravotným
znevýhodnením mať vytvorené a obsadené zamestnancom so zdravotným znevýhodnením po celú dobu účinnosti tejto
Dohody. V prípade zmeny v osobe zamestnanca so zdravotným znevýhodnením po dobu účinnosti tejto Dohody, je
Dodávateľ povinný deklarovať všetky náležitosti podľa tohto odseku opakovane.
24. Dodávateľ je povinný mať po celú dobu účinnosti tejto Dohody vo všetkých vozidlách a pojazdných mechanizmoch,

ktoré používa na plnenie tejto Dohody, funkčné technické prostriedky na sledovanie a zaznamenávanie ich pohybu
prostredníctvom monitorovacieho systému GPS. Prístup do GPS monitoringu je Objednávateľovi Dodávateľ povinný
zabezpečiť prostredníctvom online aplikácie a archívu údajov súvisiacich s výkonom vozidiel a mechanizmov a
poskytnutia prístupových hesiel a údajov tak, aby bol Objednávateľovi prístupný počas celej doby účinnosti tejto
Dohody. Aplikácia bude aktualizovaná online, najneskôr do 10. rannej hodiny nasledujúceho dňa a umožní export
dát najmä vo formátoch *.xls., *.dbf., *.txt.,
25. Dodávateľ je povinný mať po celú dobu účinnosti tejto Dohody vo všetkých polievacích vozidlách okrem technických

prostriedkov na sledovanie a zaznamenávanie pohybu prostredníctvom monitorovacieho systému GPS aj prietokomer,
z ktorého údaje poskytne Objednávateľovi v dennom hlásení podľa ods. 27 tohto článku Dohody a obsahuje údaje (i)
označenie vozidla, (ii) miesto polievania, (iii) počet litrov vody prečerpanej vozidlom, (iv) čas začatia a čas skončenia
polievania (čistý čas zalievania, kvôli kontrole počtu l/min).
26. Dodávateľ je povinný Služby, ktoré budú v priebehu nasledujúceho pracovného dňa dodané v súlade s touto Dohodou,

vopred oznámiť Objednávateľovi formou denného harmonogramu plánovaných prác, a to do 8. hodiny aktuálneho
pracovného dňa. Zmeny v dennom harmonograme plánovaných prác môže Dodávateľ uskutočniť len po písomnom
súhlase Objednávateľa, najneskôr však do 10. hodiny aktuálneho pracovného dňa.
27. Dodávateľ je povinný Služby, ktoré boli v priebehu dňa dodané v súlade s touto Dohodou preukázať Objednávateľovi

pravdivým a aktuálnym denným hlásením v písomnej podobe do 10. hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Hlásenie
musí obsahovať najmä zoznam dodaných služieb, zoznam nedodaných služieb, prostriedkov, ktoré boli použité, vrátane
času ich použitia a výkazu výmer s identifikáciou čísla Objednávky, čísla zadávacieho protokolu, presného miesta
a popisu výkonu. Denné hlásenia a súpisy vykonaných prác musia byť vytvárané a archivované v elektronickom
systéme. Tento systém bude prístupný prostredníctvom internetového pripojenia ako cloudové riešenie s dobou
archivácie v ňom uložených údajov počas celej doby účinnosti tejto Dohody a minimálne 5 rokov po jej ukončení.
28. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú Služby podľa tejto Dohody, jednotné

oblečenie s označením firmy umiestneným na viditeľnom mieste pracovného oblečenia.

Článok VI
Súčinnosť a pokyny Objednávateľa
1.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri plnení jeho povinností podľa tejto Dohody objektívne nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú možno od Objednávateľa spravodlivo požadovať. Ide najmä, nie však výlučne, o poskytnutie
potrebných konzultácií a podkladov (zoznam parciel, mapové podklady, výmery a pod.), ktoré má Objednávateľ
k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné pre plnenie tejto Dohody.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre riadne plnenie
Dohody.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa plnenia Predmetu dohody prebieha
prostredníctvom (i) kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto Dohody a (ii) zodpovedných zástupcov uvedených
v odseku 4 tohto článku Dohody. Každú zmenu kontaktných a/alebo zodpovedných zástupcov sa zmluvné strany
zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu na kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Dohody,
najneskôr však do 2 (slovom dvoch) dní od takejto zmeny.

4.

Zodpovedné osoby sú:
a.

za Objednávateľa:
Vedúci oddelenia
meno: Dipl. Ing. Ivan Petro

Vedúci referátu údržby a tvorby zelene
meno: Ing. Dušan Vacek
Vedúci referátu projektov a plánovania
meno: Ing. Peter Bali, PhD.
Vedúci referátu zelene pri cestných komunikáciách
meno: Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.
b.

za Dodávateľa:
Konateľ
meno: Ing. Martin Mikulaj

Prevádzkový vedúci
meno: Ing Ľuboš Závodný

Koordinátor (v súlade s článkom V ods. 3 tejto Dohody)
meno: Alex Adame
Vedúci arborista
meno: Lukáš Domsitz
5.

Dodávateľ sa zaväzuje dopĺňať zrealizované výkony podľa tejto Dohody do mestského informačného systému
prostredníctvom aplikácie poskytnutej Objednávateľom, a to do 24 hodín od realizácie výkonu Služby, v prípade, že
Objednávateľ bude takýmto systémom disponovať a poskytne mu ho.

6.

Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na zjavnú nesprávnosť a nevhodnosť pokynov
Objednávateľa, ktoré nie sú v súlade so štandardizovanými odbornými postupmi v nadväznosti na povinnosti
Dodávateľa vyplývajúce z článku V ods. 2 tejto Dohody.

7.

V prípade, ak Dodávateľ splní povinnosť podľa odseku 6 tohto článku Dohody a Objednávateľ napriek upozorneniu na
splnení pokynov písomne trvá, Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie Predmetu dohody alebo vadné plnenie Predmetu
dohody spôsobené nesprávnymi a nevhodnými pokynmi. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť, že na týchto
pokynoch trvá.

8.

Ak Dodávateľ nesplnil povinnosť podľa odseku 6 tohto článku Dohody, zodpovedá za vady spôsobené plnením
nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.

Článok VII
Preberanie a overovanie poskytovaných služieb, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škody
1.

Dodávateľ zodpovedá za to, že Služby budú poskytnuté v súlade s touto Dohodou a vykonané v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas účinnosti tejto Dohody strpieť prítomnosť zodpovedného zástupcu alebo
iného povereného zamestnanca Objednávateľa, ktorý môže kontrolovať výkon objednanej Služby, materiálov a
technických prostriedkov pri výkone Služieb podľa tejto Dohody a v prípade potreby môže upozorniť Dodávateľa na
vadné plnenie a/alebo zastaviť plnenie výkonu Služieb podľa tejto Dohody a požadovať aj okamžitú nápravu, ak môže
náprava predísť hroziacej škode.

3.

Objednávateľ preberie Službu podľa zadávacieho protokolu od Dodávateľa takto:
a. na základe oznámenia Dodávateľa vykonaného v súlade s článkom XII tejto Dohody, preberie zodpovedný
zástupca Objednávateľa, formou fyzickej obhliadky alebo elektronicky zaslanej fotodokumentácie, dodávanú
Službu,
b. dňom vykonania fyzickej obhliadky alebo doručenia elektronicky zaslanej fotodokumentácie, v súlade s článkom
XII ods. 3 tejto Dohody zodpovednému zástupcovi Objednávateľa sa začína preberacie konanie, ktoré trvá najviac
21 (slovom dvadsaťjeden) dní,
c. počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať dodanú Službu a oznámiť Dodávateľovi stav
poskytnutej Služby, najmä nedostatky a/alebo vady v jej rozsahu a kvalite (ďalej len „reklamácia“),
d. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby Dodávateľ v primeranej lehote určenej Objednávateľom odstránil
reklamácie,
e. ak je Služba dodaná v súlade so zadávacím protokolom, podpíše a doručí zodpovedný zástupca Objednávateľa
protokol o prevzatí poskytnutých Služieb Dodávateľovi.

4.

V prípade, ak Služba nezodpovedá zadávaciemu protokolu a bude predmetom reklamácie Objednávateľa, je
Objednávateľ povinný v lehote 21 (slovom dvadsaťjeden) dní odo dňa začatia preberacieho konania doručiť
zodpovednému zástupcovi Dodávateľa podrobný písomný zoznam reklamovaných vád odovzdanej Služby. Dodávateľ
je povinný sa k reklamácii podľa predchádzajúcej vety písomne vyjadriť do 7 (slovom sedem) dní a navrhnúť spôsob jej
odstránenia. Objednávateľ následne určí primeraný termín na vybavenie reklamácie, nie však dlhší ako 30 (slovom
tridsať) dní odo dňa jej oznámenia Dodávateľovi. Po vybavení reklamácie začína nové preberacie konanie podľa odseku
3 tejto Dohody. Protokol o prevzatí poskytnutých Služieb podpíšu zodpovední zástupcovia zmluvných strán až po
odstránení reklamovaných vád a podpisom deklarujú, že Služba bola dodaná v požadovanom obsahu, rozsahu a kvalite
podľa zadávacieho protokolu.

5.

Dodávateľ je zodpovedný za všetky vady a/alebo nedostatky Služieb, ktoré sú predmetom tejto Dohody do ich
protokolárneho prebratia Objednávateľom formou podpisu protokolu o prevzatí poskytnutých Služieb zodpovedným
zástupcom. Dodávateľ zodpovedá rovnako za akúkoľvek vadu a/alebo nedostatok, ktorá sa vyskytne aj po

protokolárnom prebratí podľa tohto odseku, ak táto vada a/alebo nedostatok preukázateľne vznikla v dôsledku
porušenia povinnosti Dodávateľa podľa tejto Dohody.
6.

Záruka za akosť sa vzťahuje na tovar uvedený v článku I ods. 3 a 4 tejto Dohody, ktorý je použitý v súvislosti
s poskytnutím Služby. Záručná doba na letničky je 14 (slovom štrnásť) dní, na dvojročné rastliny je 2 mesiace (slovom
dva) mesiace, na okrasné trávy a trvalky je 6 (slovom šesť) mesiacov, na stromy a kríky je 36 (slovom tridsaťšesť)
mesiacov a na ostatný tovar je 24 (slovom dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania
protokolu o prevzatí Služby zodpovedným zástupcom Objednávateľa, v súvislosti s ktorou bol tovar použitý. Dodávateľ
garantuje záruku za ostatné poskytnuté Služby spočívajúce v úprave alebo oprave veci po dobu 6 (slovom šesť)
mesiacov. Záručná doba týkajúca sa tovaru rastlinného charakteru (okrem stromov a kríkov) sa nevzťahuje na vady,
ktoré vznikli vplyvom nepredvídateľných prírodných javov (napr. krupobitie, záplava, mráz). V prípade oprávnenej
reklamácie sa jednotlivé záručné doby predlžujú o čas, počas ktorého bola reklamovaná vada odstraňovaná. V prípade
tovaru rastlinného charakteru (letničiek, dvojročných rastlín, okrasných tráv, trvaliek, stromov, kríkov a pod.) začína
záručná doba opäť plynúť dňom ich nahradenia novými rastlinami.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje vady a/alebo nedostatky zistené v lehote podľa odseku 6 tohto článku Dohody oznámiť
bezodkladne po ich zistení Dodávateľovi.

8.

Dodávateľ je povinný vady a/alebo nedostatky oznámené Objednávateľom odstrániť v lehote určenej Objednávateľom,
obvykle nie dlhšej ako 30 (slovom tridsať) dní odo dňa jej oznámenia Dodávateľovi. Objednávateľ môže v odôvodnených
prípadoch Dodávateľa písomne požiadať o predĺženie tejto lehoty pred jej uplynutím; Dodávateľ nie je povinný
s predĺžením lehoty súhlasiť, v prípade, ak súhlasí, potvrdí žiadosť Dodávateľovi písomne.

9.

Dodávateľ je povinný odstrániť aj vady a/alebo nedostatky, u ktorých popiera zodpovednosť, ale ich odstránenie
neznesie odklad. Ak sa preukáže, že Dodávateľ za takúto vadu a/alebo nedostatok nezodpovedá, oprávnené náklady
za ich odstránenie uhradí Objednávateľ. Výška nákladov sa bude posudzovať podľa jednotkových cien uvedených
v Prílohe č. 2 tejto Dohody.

10. Ak Dodávateľ neodstráni vady a/alebo nedostatky v lehote podľa odseku 4 a/alebo 8 tohto článku Dohody, alebo ak má

Objednávateľ dôvodné pochybnosti o schopnosti Dodávateľa odstrániť tieto vady včas, Objednávateľ je oprávnený vady
odstrániť treťou osobou na náklady Dodávateľa.
11. Ak Dodávateľ neodstráni vady a/alebo nedostatky v lehote podľa odseku 8 tohto článku Dohody a neodstráni ich ani

v dodatočne určenej lehote na ich odstránenie Objednávateľom a Objednávateľ má v dôvodné pochybnosti o schopnosti
Dodávateľa odstrániť tieto vady a/alebo nedostatky, Objednávateľ je oprávnený vady a/alebo nedostatky odstrániť
treťou osobou na náklady Dodávateľa, s čím Dodávateľ bezpodmienečne súhlasí.
12. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku jeho konania, príp.

nekonania a/alebo porušenia, príp. zanedbania niektorej z povinností vyplývajúcej z tejto Dohody a/alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov. Dodávateľ je povinný začať aj ukončiť nápravu škody v termínoch určených
v písomnom pokyne Objednávateľa.
13. Ak Dodávateľ nezačne vykonávať nápravu vzniknutej škody podľa predchádzajúceho odseku v termíne určenom v

písomnom pokyne Objednávateľa, alebo Objednávateľ bude mať dôvodné pochybnosti o schopnosti Dodávateľa
vykonať nápravu vzniknutej škody, je oprávnený vykonať nápravu treťou osobou na náklady Dodávateľa.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody Služby a súvisiaceho tovaru uvedenom v

Príloha č. 1 a Prílohe č. 2 tejto Dohody, prechádza na Objednávateľa dňom podpísania protokolu o prevzatí
poskytnutých Služieb. Za vady Služby, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá Dodávateľ v rozsahu tejto
záruky dohodnutej v minimálnom rozsahu tejto Dohody.

Článok VIII
Sankcie
1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich sankciách:
a. zmluvná pokuta vo výške 0,5% z predpokladanej ceny zadávacieho protokolu bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania Dodávateľa, ak Dodávateľ nesplní svoju povinnosť dodať Službu riadne a včas podľa zadávacieho
protokolu; predmetné ustanovenie neplatí, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodu
objektívne nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo z dôvodov vis maior,
b. zmluvná pokuta vo výške 100,00 (slovom sto) eur za každú aj začatú hodinu omeškania Dodávateľa ak Dodávateľ
nesplní svoju povinnosť potvrdiť zadávací protokol označený ako „naliehavé“ a/alebo „urgentné“ v lehote uvedenej
v článku II ods. 6 tejto Dohody a/alebo Dodávateľ nesplní svoju povinnosť dodať Službu riadne a včas podľa
zadávacieho protokolu označeného ako „naliehavé“ a/alebo „urgentné“ v lehote uvedenej v článku II ods. 7 tejto
Dohody; predmetné ustanovenie neplatí, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu objektívne nepriaznivých
poveternostných vplyvov alebo z dôvodov vis maior, pričom príčinnú súvislosť je povinný Dodávateľ riadne
preukázať,
c. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak si Dodávateľ
nesplní svoju povinnosť vyjadriť sa k oznámeniu o vadách podľa článku VII ods. 4 tejto Dohody,
d. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každý aj začatý deň omeškania Dodávateľa, ak si Dodávateľ
nesplní svoju povinnosť odstrániť vady a/alebo nedostatky a/alebo napraviť škody v termíne určenom
Objednávateľom podľa článku VII tejto Dohody; predmetné ustanovenie neplatí, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov
na strane Objednávateľa, z dôvodu objektívne nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo z dôvodov vis maior,
pričom príčinnú súvislosť je povinný Dodávateľ riadne preukázať,
e. zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade, ak sa Objednávateľ dostane
do omeškania so zaplatením sumy fakturovanej Dodávateľom,
f. zmluvná pokuta vo výške 5000,00 (slovom päťtisíc) eur, za každé podstatné porušenie povinností podľa článku XI
ods. 3 tejto Dohody,
g. zmluvná pokuta vo výške 5000,00 (slovom päťtisíc) eur za každé porušenie povinnosti odstrániť nedostatky
v dodatočnej primeranej lehote podľa článku XI ods. 4 tejto Dohody,
h. zmluvná pokuta vo výške 130% sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi v súvislosti s porušením
právnych predpisov, technických noriem a pod.,
i. zmluvná pokuta vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z
pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
j. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každý aj začatý deň porušenia povinnosti Dodávateľa
udržiavať počas trvania tejto Dohody v platnosti poistnú zmluvu podľa článku V ods. 8 tejto Dohody,
k. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každé porušenie v prípade porušenia povinnosti uvedenej
v článku V ods. 7 tejto Dohody písomne odsúhlasiť zmenu v zozname kvalifikovaných osôb Objednávateľom,
l. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každé porušenie v prípade porušenia povinnosti uvedených
v článku V ods. 20 tejto Dohody predložiť najneskôr do 3 dní na základe žiadosti Objednávateľa doklad o
pracovnoprávnom pomere alebo inom zmluvnom vzťahu s osobami uvedených v článku V ods. 19 tejto Dohody,
m. zmluvná pokuta vo výške 37 575,88 (slovom tridsaťsedemtisícpäťstosedemdesiatpäť eur osemdesiatosem centov)
eur v prípade porušenia povinnosti uvedenej v článku V ods. 22 a 23 tejto Dohody,
n. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každé porušenie v prípade porušenia povinnosti uvedenej
v článku V ods. 24 tejto Dohody zabezpečiť prístup do monitorovacieho GPS systému Dodávateľa; predmetné
ustanovenie neplatí, ak k porušeniu dôjde z dôvodov objektívnej technickej prekážky, ktorú musí Dodávateľ
preukázať a nesmie trvať viac ako 48 hodín,
o. zmluvná pokuta vo výške 1000,00 (slovom tisíc) eur za každé porušenie v prípade porušenia povinnosti uvedených
v článku V ods. 26 a 27 tejto Dohody; predmetné ustanovenie neplatí, ak k porušeniu dôjde z dôvodov objektívnej
technickej prekážky, ktorú musí Dodávateľ preukázať a nesmie trvať viac ako 48 hodín,
p. zmluvná pokuta vo výške do 5000,00 (slovom päťtisíc) eur za každé porušenie, ktoré nie je v článku VIII tejto
Dohody osobitne upravené a Dodávateľ opakovane, napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa
porušil ustanovenie tejto Dohody.

2.

Zmluvnú pokutu podľa článku VIII ods. 1 písm. h) a i) tejto Dohody je Objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim
alebo budúcim záväzkom voči Dodávateľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

3.

Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry, na základe ktorej má byť
zmluvná pokuta uhradená, tej zmluvnej strane, ktorá sa porušenia povinnosti dopustila. Ustanovenia článku IV ods. 5 7 tejto Dohody sa použijú primerane.

4.

Uhradením zmluvnej pokuty nie je nárok na náhradu škody dotknutý, a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú
zmluvnú pokutu.

Článok IX
Výkonová záruka
1.

Výkonová záruka slúži na zabezpečenie záväzku Dodávateľa plniť riadne a včas predmet tejto Dohody.

2.

Dodávateľ ako úspešný uchádzač zloží pred podpisom tejto Dohody na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví
tejto Dohody výkonovú záruku vo výške 50.000,00 (slovom päťdesiattisíc) eur, čo zmluvné strany svojim podpisom
potvrdzujú. Dodávateľ sa zaväzuje, že táto výkonová záruka bude na účte zložená po celú dobu trvania tejto Dohody v
tejto výške a v prípade uspokojenia pohľadávky Objednávateľom podľa odseku 4 tohto článku Dohody Dodávateľ vloží
rozdiel medzi dohodnutou výškou výkonovej záruky a výškou pohľadávky, ktorá sa z výkonovej záruky uspokojuje.

3.

Objednávateľ nie je oprávnený disponovať počas trvania tejto Dohody iným spôsobom ako je uvedený v tejto Dohode
s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú záruku.

4.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje pohľadávky vzniknuté neuhradením zmluvnej pokuty z výkonovej záruky
bezodkladne po márnom uplynutí lehoty splatnosti zmluvnej pokuty podľa článku VIII ods. 1-3 tejto Dohody.

5.

Objednávateľ vráti na účet Dodávateľa výkonovú záruku najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia trvania tejto Dohody.

Článok X
Vyššia moc (vis maior), nepriaznivý poveternostný vplyv a mimoriadna udalosť
1.

Objednávateľ a Dodávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Dohody počas trvania okolností, ktoré vznikli
nezávisle od vôle zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť podľa § 374 ObZ, za ktoré sa považuje napr.
úradný zákaz obchodovať s určitými výrobkami v prípade epidémie, prírodnej udalosti, občianskej vojny, blokády,
uloženia sankcií OSN (vis maior).

2.

V prípade, ak okolnosti uvedené v odseku 1 tohto článku nastanú, Dodávateľ je oprávnený predĺžiť termín poskytnutia
Služby a Objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín splatnosti faktúry o dobu trvania týchto okolností.

3.

Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vis maior) trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, každá zmluvná strana je oprávnená
jednostranne odstúpiť od tejto Dohody.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že nepriaznivý poveternostný vplyv sa posudzuje individuálne v závislosti od plnenia
Predmetu dohody a možnosti plniť vzhľadom na stav počasia. V prípade, ak v dôsledku nepriaznivého počasia je možné
plniť, ale len za sťažených podmienok, časovo náročnejším a finančne nákladnejším spôsobom s rizikom vzniku škody
a/alebo vadného plnenia, má sa za to, že poveternostné vplyvy sú nepriaznivé. Dodávateľ je povinný upozorniť na
skutočnosť podľa predchádzajúcej vety Objednávateľa v súlade s článkom VI tejto Dohody.

5.

Za mimoriadnu udalosť sa považuje živelná pohroma alebo iná udalosť bezprostredne ohrozujúca život, zdravie,
majetok alebo životné prostredie, napr. požiar, povodeň.

Článok XI
Trvanie rámcovej dohody a jej ukončenie
1.

Dohoda sa uzatvára na dobú určitú, a to na 48 (slovom štyridsaťosem) mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do
vyčerpania finančného limitu určeného v článku III ods. 4 tejto Dohody, ktorý predstavuje jej hodnotu, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda pred uplynutím doby podľa článku XI ods. 1 tejto Dohody alebo pred vyčerpaním
finančného limitu určeného v článku III ods. 4 tejto Dohody zaniká:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd vyhlási konkurz na majetok Dodávateľa,
c. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok
Dodávateľa pre nedostatok majetku,
d. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd povolí reštrukturalizáciu Dodávateľa,
e. zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu,
f. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 6 (slovom
šesť) mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej Zmluvnej
strane,
g. písomným odstúpením v prípade:
i. podstatného porušenia povinností podľa článku XI ods. 3 tejto Dohody,
ii. neodstránenia zistených nedostatkov podľa článku XI ods. 4 tejto Dohody,
iii. výmazu Dodávateľa z registra partnerov verejného sektora alebo uložením zákazu účasti Dodávateľa, prípadne
subdodávateľa vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 ZoVO,
iv. opakovaného udelenia sankcie kontrolným orgánom Objednávateľovi v súvislosti s porušením právnych
predpisov, technických noriem a pod.,
v. opakovaného konania Dodávateľa, ktoré viedlo k začatiu správneho konania o uložení pokuty za správny delikt
podľa § 117 zákona o odpadoch a/alebo podľa § 90 zákona o ochrane prírody a krajiny,
vi. porušením povinnosti podľa článku V ods. 8 tejto Dohody uzavrieť a udržiavať počas trvania tejto Dohody v
platnosti poistnú zmluvu,
vii. ak nastanú okolnosti uvedené v článku X odsek 3 tejto Dohody,
viii. ak Dodávateľ opakovane nedodá Službu, ktorú má riadne zadanú v zadávacom protokole podľa tejto Dohody.

3.

Podstatným porušením povinností Dodávateľa podľa tejto Dohody je opakované nedodržanie povinnosti Dodávateľa
odstrániť vadu v lehote určenej Objednávateľom podľa článku VII ods. 8 tejto Dohody a/alebo napraviť škody v lehote
určenej Objednávateľom podľa článku VII ods. 12 tejto Dohody; pod opakovaným nedodržaním povinnosti sa rozumie,
ak Dodávateľ v období posledných troch mesiacov minimálne trikrát neodstránil vadu v lehote alebo v opakovanej lehote
a Objednávateľ uplatnil postup podľa článku VII ods. 11 a/alebo ods. 13 tejto Dohody.

4.

V prípade porušenia iných povinností dohodnutých v tejto Dohode zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený
dožadovať sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej určenej lehote. Objednávateľ určí lehotu na odstránenie
nedostatkov podľa charakteru porušenej povinnosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov Objednávateľ môže urobiť
elektronickou formou na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Dohody a zároveň ju odošle aj
prostredníctvom pošty.

5.

Podstatným porušením povinností Objednávateľa je neuhradenie viac ako šiestich faktúr vystavených následne za
sebou.

6.

V prípade písomného odstúpenia podľa odseku 2 písm. g) tohto článku Dohody, táto Dohoda zaniká dňom, v ktorom
bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení uvedený iný deň zániku tejto
Dohody.

7.

Odstúpenie od Dohody sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky z omeškania a ani nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Článok XII
Doručovanie písomnosti
1.

Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

2.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Dohody. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a. bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b. prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c. bola uložená na pobočke poštového podniku, uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom
neoboznámil.

3.

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailové adresy podľa článku VI ods.
4 Dohody a zároveň na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu
nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa
so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

4.

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného
alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je možné doručovať tie písomnosti, ktoré
môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody aj
prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o eGovernmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o eGovernmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

5.

Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové adresy.

6.

Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto
oznámenie je účinné jeho doručením.

Článok XIII
Dôverné informácie a etická klauzula
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov o všetkých informáciách,
zistených na základe tejto Dohody, skutočnostiach týkajúcich sa činnosti druhej zmluvnej strany a jej klientov,
organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how a informáciách, o ktorých sa zmluvná strana dozvie v
súvislosti so spracovaním dát Objednávateľa. Informácie takto získané sa zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť prístup
k týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto Dohody. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným
spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné dôsledky,
vyplývajúce z porušenia tohto bodu Dohody.

2.

Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovažuje informácia a/alebo dokument, ktorý je v dobe svojho
zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupným bez zavinenia zmluvnej
strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, záväzným
nariadením alebo rozsudkom, na požiadanie súdu alebo iného, v zmysle zákona, na to oprávneného úradu.

3.

Dodávateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, ochrane
osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými je viazaný Objednávateľ.

4.

V prípade, ak by Dodávateľ umožnil tretej osobe zásah do práv Objednávateľa sprístupnením dôverných informácií
Objednávateľa v zmysle tohto článku Dohody, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 10 000,00 (slovom desaťtisíc) eur, a to za každé jednotlivé porušenie. Uplatnením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody.

5.

Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Dohody, a to až do doby, kedy
sa tieto informácie stanú verejne známymi.

6.

Dodávateľ vyhlasuje, že vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri zachovaní morálnych štandardov
a dodržiavaní zásad obchodnej etiky. Dodávateľ sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo
strany tretích osôb považované za nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v
spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.

2.

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom zmluvných
strán a v súlade s § 18 ZoVO. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k tejto Dohode, druhá zmluvná
strana sa zaväzuje k nemu písomne vyjadriť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.

3.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto Dohode a v
podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami ObZ a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

4.

Ustanovenia tejto Dohody, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným právnym
poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Dohody; jej ďalšie ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné
ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa
tak dosiahnuť účel tejto Dohody.

5.

Dohoda je vyhotovená v 6 (slovom šiestich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý má právnu silu originálu
a z ktorých 4 (slovom štyri) pre Objednávateľa a 2 (slovom dve) pre Dodávateľa.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v
tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy :
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Ocenenie položiek
Príloha č. 3 - Mapový podklad s vyznačením územia
Príloha č. 4 - Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 5 - Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu dodávateľa
Príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 7 - Vzor zadávacieho protokolu
Príloha č. 8 - Vzor protokolu o prevzatí poskytnutých služieb

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

......4.3.20222........................................................

......4.3.20222........................................................

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
prvá námestníčka primátora

zares, spol. s r.o.
Ing. Martin Mikulaj, v.r.
konateľ

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Dostupný online na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15068/summary

Príloha č.2
Ocenenie položiek–túto prílohu tvorí ocenenie položiek Dodávateľom, ktoré predložil v rámci svojej ponuky ako prílohu č.4

Príloha č. 3
Mapový podklad s vyznačením územia
Dostupný online na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15068/summary

Príloha č. 4
Zoznam kvalifikovaných osôb
Závlahár – Ing. Ľuboš Závodný
Krajinná architektka – Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová
Arborista – Lukáš Domsitz

Príloha č. 5
Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu dodávateľa

Príloha č. 6
Zoznam subdodávateľov
ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH
NA PREDMET DOHODY

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve

a v správe hlavného mesta SR Bratislavy – Východ

Por.
č.

Subdodávateľ

Identifikačné
číslo, ak nebolo
pridelené
identifikačné číslo

Hodnota
plnenia
vyjadrená
v percentách
(%)
k ponukovej cene

Osoba oprávnená konať Predmet
za subdodávateľa (meno subdodávky
a priezvisko, funkcia)

-------------

Uchádzač v čase podpisu RD neplánuje využívať pre jej plnenie subdodávateľov.

Príloha č. 7
Vzor zadávacieho protokolu
Dostupný online na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15068/summary

Príloha č. 8
Vzor protokolu o prevzatí poskytnutých služieb
Dostupný online na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15068/summary

